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20. Kolozsvári Biológus Napok
– részletes program –

2019. április 12., péntek

Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN) (1. emelet)
08:00 Regisztráció
09:50 Megnyitó

Plenáris előadás (ülésvezető Ruprecht Eszter)

10:00 Barina Zoltán: A magyar botanika sikere: Albánia  órájának feltárása

Kiselőadások (ülésvezető Ruprecht Eszter)

11:00 Kuhn  omas, Jancsó Boróka, Ruprecht Eszter: Erdélyi galagonyafajok és 
hibridek élőhelyi megoszlása és morfológiája az erdőtakaró fragmentációjának 
függvényében

11:15 Kiss Réka, Deák Balázs, Tóthmérész Béla, Miglécz Tamás, Török Péter, 
Kelemen András, Tóth Katalin, Lukács Katalin, Radócz Szilvia, Sonkoly Judit, 
Godó Laura, Körmöczi Zsó  a, Tóth Edina, Anita Kirmer, Sabine Tishew, 
Kapocsi István, Valkó Orsolya: Törjük meg az egyhangúságot! - Növényfajok 
kitelepedési sikeressége kolonizációs ablakokból

11:30 Nagy András Attila, Imecs István: A hallépcsők jelenlegi helyzete Romániában

Kávészünet (11:45 – 12:30)

Kiselőadások (ülésvezető Fenesi Annamária)
12:30 Takács Péter, Maász Gábor, Zrínyi Zita, Bánó Bálint, Boross Nóra, Vitál 

Zoltán, Kánainé Sipos Dóra, Kovács Balázs: Kriptikus küllőfajok (Gobio) 
populációinak szimultán genetikai és morfometriai vizsgálata

12:45 Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Polina A. Volkova, Richard M. Bateman, 
Jelena Mlinarec: A kökörcsin nemzetség (Pulsatilla L.) evolúciós története: 
molekuláris  logenetikai és szisztematikai vizsgálat

13:00 Szabó Emerencia, Dima Bálint, Dénes Avar-Lehel, Szabó Ágota, Kovács 
Orsolya, Keresztes Lujza: Nagygombák molekuláris taxonómiájának 
megalapozása: az Erdélyi-szigethegység pókhálósgombáinak előzetes eredményei 
(Cortinarius, Basidiomycota)
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13:15 Dénes Avar-Lehel, Rápolti Szálenkó Andrea, Soós Ádám, Keresztes Lujza: 
A kriptikus fajok neve: morfológiai jellegek társítása genetikai struktúrák 
divergenciáihoz egy európai faj, a Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) 
(Insecta, Diptera) estetében

Ebédszünet (13:30 – 15:00)

Plenáris előadás (ülésvezető Vágási I. Csongor)

15:00 Szabó Krisztián: Molekuláris ökológia kezdőknek és haladóknak

Kiselőadások (ülésvezető Vágási I. Csongor)

16:00 Szabó Ágota, Szabó Emerencia, Dénes Avar-Lehel, Markó Bálint: Közös 
vendégek - közelrokon hangyafajok mikobiótájának összehasonlító vizsgálata

16:15 Opra Edina, Szekeres Erika, Dénes-Avar Lehel, Wang Yiping, László Zoltán: 
A Torymus bedeguaris fajcsoport egy potenciálisan új tagja Kínából

16:30 Szekeres Erika, Opra Edina, Dénes Avar-Lehel, László Zoltán: Egy eddig 
felfedezetlen sugaras fémfürkész (Pteromalus sp.) a jajrózsa (Rosa spinosissima) 
gubacsának parazitoid közösségéből

16:45 Maász Gábor, Máyer Mátyás, Zrínyi Zita, Molnár Éva, Kuzma Mónika, 
Fodor István, Pirger Zsolt, Takács Péter: Gyógyszerhatóanyag maradványok 
vízminőségi és ökológiai kockázatának vizsgálata

Kávészünet (17:00 – 17:30)

Kiselőadások (ülésvezető Gyenge Ervin)

17:30 Andrási Norbert, Rigó Gábor, Cséplő Ágnes, Zsigmond Laura, Imma Pérez-
Salamó, Abu Imran Baba, Klement Eva, Pettkó-Szandtner Aladár, Szabados 
László: A Hősokk Faktor A4A (HSFA4A) szerepe a kombinált só és hőstresszben

17:45 Márton Zsuzsanna, Laskay Krisztina, Bérczi Alajos, Tóth András, Rákhely 
Gábor, Zimányi László: Rekombináns citokróm b561 fehérje módosított 
változatainak előállítása és részleges spektrális jellemzése

18:00 Menykő Evelin Julia, Pál Margit, Deák Péter: Egy UCH családba tartozó 
dezubikvitiláz enzimet kódoló gén  ziológiai szerepének jellemzése

18:15 Szőcs Emőke, Soós Ádám: A limfoid follikulusok cortexének karakterizálása és 
kialakulása a bursa Fabriciiben
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19:00 Állófogadás az Apáthy István előadóteremben a regisztrált résztvevők számára

21:00 Kötetlen beszélgetés: Café Bulgakov

2019. április 13., szombat

Állattani előadóterem (földszint)
Plenáris előadás (ülésvezető László Zoltán)

9:00 Jordán Ferenc: Kulcsfajok és indirekt kölcsönhatások ökológiai rendszerekben

Kiselőadások (ülésvezető László Zoltán)

10:00 Veres Róbert, László Zoltán: Nagy táplálék-hálózatok stabilitásáról
10:15 Sebestyén Flóra, Miklós Máté, Iván Katalin, Tökölyi Jácint: Korfüggő 

plaszticitás egy csalánozó modell szervezet életmenet jellegeinél
10:30 Osváth Gergely, Vincze Orsolya, David Dragomir-Cosmin, Nagy László 

Jácint, Lendvai Ádám Zoltán, Pap Péter László: Tollszár alak- és vastagság-
vizsgálata eltérő repülési stílussal jellemezhető fajok esetében

10:45 Kiss Péter János, Bátori Zoltán, Tölgyesi Csaba, Valkó Orsolya, Deák Balázs, 
Pénzes Zsolt, Kelemen András: Mesterséges természetesség, a töltésoldalak 
szerepe az agrártáj biodiverzitásának megőrzésében

Kávészünet és Poszterbemutató (11:00 – 12:00)
A Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program középiskolás diákjainak 
poszterbemutatói

Kiselőadások (ülésvezető Székely Gyöngyi)

12:00 Müller Dalma, Annus Tamás, Jezsó Bálint, Harami Gábor, Varga Máté, Kovács 
Mihály: A Bloom-szindróma modellezése zebradánión (Danio rerio)

12:15 Nagy Ágota, Kovács Levente, Lipinszki Zoltán, Pál Margit, Deák Péter: Az 
ubikvitin rendszer kényes egyensúlya

12:30 Mezei Diána, Bódi Nikolett, Szalai Zita, Márton Zsuzsanna, Balázs János, 
Bagyánszki Mária: A szerotonerg myentericus neuronok arányának bélszakasz-
függő változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban

12:45 Gombos Magdolna: LBD (Lateral Organ Boundareis Domain) transzkripciós 
faktorork szálkaperjében (Brachypodium distachyon)
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Ebédszünet (13:00 – 15:00)

Állattani előadóterem (földszint)
Plenáris előadás (ülésvezető Hartel Tibor)

15:00 Batáry Péter: A tájszerkezet hatásának fontossága a biodiverzitás mintázatokra 
és funkcióikra

Kiselőadások (ülésvezető Hartel Tibor)

Párhuzamos szekció #1 (Állattani előadóterem) (ülésvezető Hartel Tibor)

16:00 Gallé Róbert, Császár Péter, Batáry Péter: A szántóföldi művelési intenzitás és 
a tájszerkezet hatása ragadozó ízeltlábúakra

16:15 Torma Attila, Császár Péter, Bozsó Miklós, Deák Balázs, Valkó Orsolya, Kiss 
Orsolya, Gallé Róbert: Kaszálás és legeltetés hatása szikes gyepek ízeltlábú 
közösségeire

16:30 Prázsmári Hunor, László Zoltán, Rákosy László: Rózsagubacs közösségek 
erdélyi félszáraz gyepeken: a gubacsok abundanciáját és parazitoidok 
diverzitását befolyásoló tényezők

17:00 Juhász Orsolya, Maák István, Izabela Sondej, Tenyér Anna, Módra Gábor, 
Jessica Camera, Wojciech Czechowski: A Formica rufa csoport közösségformáló 
szerepe a Białowieża erdőben

Párhuzamos szekció #2 (Apáthy István előadót., 2. em.) (ülésvezető Pap Péter L.)

16:00 Kövendi-Jakó Anna, Szitár Katalin, Halász Krisztián, Mózes Andrea, 
Halassy Melinda, Török Katalin: Magbanki tárolás szerepe a száraz gyepek 
restaurációjában

16:15 Erős Nándor: LIFE projektek tanulságai és lehetőségei az ember-medve 
együttélés elősegítésében Hargita megye kultúrtájain 

16:30 Lőrincz Csanád Endre, Sos Tibor: Fürge gyík (Lacerta agilis) Romániai 
alfajainak morfológiai összehasonlítása

17:00 Juhász Erika, Katona Krisztián, Molnár Zsolt, Biró Marianna: Az eurázsiai 
hód táplálkozása magyarországi hullámtéri erdőkben terepi adatok és 
természetvédelmi szakemberek ismeretei alapján

Kávészünet (16:30 – 17:00)
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Kiselőadások

Párhuzamos szekció #1 (Állattani előadót.) (ülésvezető Gallé Róbert)

17:00 Valkó Orsolya, Kelemen András, Miglécz Tamás, Török Péter, Deák Balázs, 
Tóth Katalin, Tóth János Pál, Tóthmérész Béla: Rendszeres kontrollálatlan 
égetés hatása a lejtősztyepprétek specialista fajaira

17:15 Török Edina, Földesi Rita, Gallé Róbert, Batáry Péter: Természetvédelem 
mezőgazdasági területen? A Biológiai védekezés hatékonyságának tesztelése 
agrár-környezetgazdálkodási stratégiáknál

17:30 Deák Balázs, Valkó Orsolya, Török Péter, Tóthmérész Béla: Kunhalmok 
természetvédelmi szerepe - lokális faktorok hatása a ritka sztyeppi fajok 
fennmaradására

17:45 Korányi Dávid, Gallé Róbert, Batáry Péter: A városi táj hatása parkok és 
közösségi kertek madárközösségeire

Párhuzamos szekció #2 (Apáthy István előadót.) (ülésvezető Vizauer T. Csaba)

17:00 Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Horváth Zsolt Endre, Bálint Zsolt, Biró László 
Péter: Szerkezeti eredetű kék szín földrajzi hely szerinti eltérései Polyommatus 
icarus lepkék szárnyain

17:15 Fekete Judit, Mizsei Edvárd, Várbíró Gábor: Hegyiszitakötő fajok (Odonata: 
Cordulegastridae) potenciális előfordulásának modellezése környezeti 
háttérváltozók alapján

17:30 Onodi Henrietta, Gönczi Vass Ildikó, Szigeti Mihai, Dobrosi Dénes, Mészáros 
József, Bücs Szilárd-Lehel: Denevérkutatás a Királyerdő-hegység elfeledett 
barlangjaiban  – előzetes eredmények

17:45 Módra Gábor, Lőrinczi Gábor, Kiss Péter János, Juhász Orsolya, Tölgyesi 
Csaba, Dianne Joy Aguilon, Maák István Elek, Bátori Zoltán: Karsztos 
felszínformák szerepe különböző élőlénycsoportok megőrzésében a klimatikus 
változások során

Konferenciazárás

20:00 Kötetlen beszélgetés: Café Bulgakov
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A magyar botanika sikere: Albánia  órájának feltárása

Barina Zoltán

Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Magyarország; barina.zoltan@nhmus.hu

Albánia  órája annak gazdagsága ellenére alig volt ismert a közelmúltig. Ennek oka, hogy külföldi 
kutatók csak időnként, és korlátozottan juthattak el a területre, a belföldi botanikai kutatások pedig 
csak az 1950-es évektől indulhattak meg számos nehézségtől sújtva. Magyar botanikusok először az 1. 
világháborúban, majd 1954-58. között juthattak el Albániába. Ezek a kutatások 2004-től elevenedtek 
fel, céljuk az albán  óra részletes feltárása lett. Módszeres terepi adatgyűjtés kezdődött az ország teljes 
területére kiterjedően az előforduló növényfajok körének megállapítására, valamint ezen növényfajok 
elterjedésének feltérképezésére. A terepi kutatásokkal párhuzamosan folyt az irodalmi adatok összegyűjtése 
és hitelességük ellenőrzése, valamint a herbáriumi bizonyító példányok felkutatása és revíziója. Ez utóbbiak 
Európa számos nagy gyűjteményében szétszórtan voltak megtalálhatók, míg a kutatásaink során gyűjtött 
herbáriumi anyag Budapestre, a Magyar Természettudományi Múzeumba került. A terepi kutatások során 
több száz, az országból korábban nem ismert edényes növényfaj került elő. Több fajcsoporton (pl. Scilla, 
Gymnospermium) belül az Albániában előforduló populációk faji hovatartozásának megállapításához a 
teljes csoport taxonómiai feldolgozása volt szükséges klasszikus morfológiai és molekuláris módszereket 
alkalmazva. Kutatásaink eredményeképpen 4004 taxon előfordulását tudtuk kimutatni/igazolni az ország 
területén. Ezekből 3800 őshonos, 204 pedig behurcolt. Az őshonos taxonok közül 3121 faj, 639 alfaj, a 
maradék pedig fajcsoport vagy hibrid. A  óra feltárásának eredményei 2008 óta nagyszámú publikációban 
láttak napvilágot, 2017-ben megjelent az albán  óra elterjedési atlasza, 2018-ban pedig a teljes  óralista 
és annak értékelése. Az albán hegyek között eltöltött mintegy másfél év élményeiről ismeretterjesztő 
közleményekben számoltunk be és szerkesztés alatt áll egy, az élményeket bemutató képes kötet is.

A success of the Hungarian botany: exploring the  ora of Albania

Due to the late birth of Albanian botany in the 1950s and the restricted research possibilities of foreign 
botanist there, the  ora of Albania had barely been known until recently. Hungarian botanists visited 
Albania during the WW1 for the  rst time and repeatedly between 1954 and 1958. From 2004, an overall 
survey had been achieved aiming the exploration of the local  ora listing all occurring taxa and outlining 
their distribution in the country. In parallel, any literature records from the territory of Albania had been 
assembled and veri  ed together with the databasing and revision of herbarium vouchers scattered over 
Europe.  e herbarium material of the recent  eld works is deposited in the Hungarian Natural History 
Museum, Budapest.  e  eld works resulted hundreds of plant species not reported previously from the 
country.  e treatment of some taxa of problematic groups (e.g. in Scilla and Gymnospermium genuses) 
required the morphological and molecular re-evaluation of all related taxa. According to our present 
survey, the Albanian  ora includes altogether 4004 taxa occurring in the wild, 3800 of which are native 
and 204 are introduced. Out of the native taxa, 3121 are distinct species, 639 are subspecies and the rest 
are aggregates and hybrids.  e results of the Albanian  ora exploration had been published in a number 
of scienti  c papers from 2008.  e distribution atlas of Albanian plants was published in 2017 while the 
monographic checklist of the  ora and its evaluation in 2018.  e over 1.5 years spent in Albania and 
especially in the mountains was adventurous. Some of the experiences were shared in popular science 
articles and a photo-illustrated volume of experiences is also planned  nally.
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A tájszerkezet hatásának fontossága
a biodiverzitás mintázatokra és funkcióikra

Batáry Péter

MTA ÖK Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport; batary.peter@okologia.mta.hu

Mind a mezőgazdaság egyre intenzívebbé válása, mind a növekvő városiasodás a természetes 
élőhelyek leromlásához vezet, mely negatívan hat az ottani élővilágra és azok ökoszisztéma funkcióira (pl. a 
növények beporzására). Ezek a hatások azonban nem csak helyben lépnek fel, hanem sokkal távolabb, azaz 
tájléptéken is mérhetők. Éppen ezért nem lehet az élővilágot kizárólag védett területeken megóvni, hanem 
un. tájléptékű természetvédelmi stratégiákra van szükségünk beleértve a művelt és épített környezetünket. 
Interdiszciplináris, elméleti kutatásaink legfőbb célja, hogy megértsük, hogy a tájszerkezet komplexitása 
(a táj összetétele és a tájelemek elrendezése) hogyan befolyásolja az élővilágot, azok funkcióját és ezáltal az 
ember számára fontos ökoszisztéma szolgálatatásokat. Az előadás első felében egy rövid áttekintést adok 
a tájszerkezetről és annak tanulmányozási típusairól. Utána a meta-analízist, mint kvantitatív összegző 
módszertant mutatom be egy agrár-környezetvédelmi kezelések hatékonyságáról szóló tanulmány 
példáján, melyben a tájösszetétel hatékonyságot módosító hatását vizsgáltuk. Ezt követően több, saját 
németországi esettanulmány, illetve egy további meta-analízis példáján keresztül világítok rá a tájszerkezet 
fontosságára, melyek meghatározzák, hogy az egyes élőhelyeken (akár mezőgazdasági, akár urbanizált, 
akár természetes gyep), milyen biodiverzitás mintázatokat, illetve funkciókat találunk, és milyen az egyes 
természetvédelmi kezelések hatékonysága. Az előadás végén néhány ajánlással biztatom a hallgatóságot a 
táji skála és a tájszerkezet  gyelembevételére.

 e eff ect of landscape structure
on biodiversity patterns and functions

Both agricultural intensi  cation and urbanisation result in habitat degradation, which negatively 
aff ects biodiversity and ecosystem functions. Biodiversity conservation cannot rely on protected areas 
alone, as sustainable conservation requires strategies for managing whole landscapes including agricultural 
and urban areas.  us, species persistence in human-altered landscapes can depend on factors operating 
at multiple spatial scales. At the landscape scale, however, it is necessary to diff erentiate between two major 
types of landscape structure, the landscape compositional heterogeneity and the landscape con  gurational 
heterogeneity, in order to better inform nature conservation policies.  e overall aim of this research 
proposal is to understand how the complexity of landscape structure shapes biodiversity patterns and 
associated ecosystem functions and services. In the  rst part of the talk I will give a short overview 
about landscape structure and its study types.  en I will present the meta-analysis, i.e. a method set of 
quantitative synthesis, on the example of a study about the eff ectiveness of agri-environment schemes, 
where we studied how landscape composition moderates the eff ectiveness. Next I will shed light on the 
importance of landscape structure in determining the biodiversity patterns and functions of diff erent 
habitats (urban, rural or natural) and the eff ectiveness of diff erent nature conservation implementations in 
a series of German case studies and a further meta-analysis. In the end of the presentation I will encourage 
the audience with some recommendations for considering landscape scale and landscape structure.
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Kulcsfajok és indirekt kölcsönhatások ökológiai rendszerekben

Jordán Ferenc

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, Magyarország; jordan.ferenc@gmail.com

Az ökológiai rendszereket alkotó sokféle organizmus között komplex kölcsönhatási 
hálózatok alakulnak ki. Ezen hálózatok, például egy táplálékhálózat szerkezete sokat elmondhat 
arról, mely fajoknak van az átlagosnál nagyobb szerepe a közösség működésében, vagy mely 
kölcsönhatások lehetnek kritikusan fontosak. Hipotetikus és empirikus táplálékhálózatok 
szerkezeti elemzése és szimulációja alapján fogok bemutatni néhány új, izgalmas módszertani 
megoldást. Megtárgyaljuk majd, milyen módon lehet mindezt alkalmazni a tengeri halászati 
menedzsmentben vagy éppen a rendszeralapú természetvédelemben.

Keystones and indirect eff ects in ecosystems

 ere is a complex network of ecological interactions among the variability of organisms 
coexisting in ecological systems.  e structure of these networks (e.g. a food web) may be 
informative about species playing key roles in ecosystem functioning and critically important 
interactions. Based ont he structural analysis and simulation of both toy and real food webs, 
some novel methods will be presented. It will be discussed how to use all these in marine 
 sheries management and systems-based conservation studies.
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Molekuláris ökológia kezdőknek és haladóknak

Szabó Krisztián

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, Magyarország; kr.szabo@gmail.com

A molekuláris ökológiában lényegében ugyanazokra a kérdésekre keresünk a válaszokat, mint 
a „molekulátlan” ökológiában, a különbség csak a módszerekben van. De abban sok. Ráadásul ezen 
módszerek ismerete és megfelelő alkalmazása a diszciplínában igen nagy hangsúlyt kap. Summásan úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a molekuláris ökológia egy módszertani segédtudomány. Mivel az ökológia 
kérdéskörébe nagyon változatos kérdések tartoznak, a molekuláris ökológiának is igen széles spektrumon 
kell segédkeznie, vagyis sok és sokféle módszer ismeretét követeli meg. Cserébe ezek használatával 
rengeteg olyan plusz információt tudunk használni, amik nélkül, pusztán „nemmolekuláris” ökológiával, 
a feltett kérdések helyes megválaszolására sokkal kisebb esélyünk lenne. Ennek megfelelően, a 80-as évek 
végétől az infraindividuális genetika és a medicina irányából érkező molekuláris ismeretek és technikák 
forradalmasították a szupraindividuális biológiát is, és mivel a módszerek fejlődése nem állt meg, ez a 
forradalom töretlenül zajlik (immáron az „omikák” fémjelezte korszakban), csak győzzük követni. 
Előadásomban röviden bemutatom a tudományág főbb kérdéseit, alapvető módszereit és legújabb irányait, 
megfűszerezve saját kutatásaink ide passzoló eredményeivel.

Molecular ecology for dummies (and experts too)

 e areas of research within molecular ecology are united by the fact that they all use molecular 
genetic data to help us understand the ecology and evolution of organisms.  ey try to answer the 
same questions as „nonmolecular” ecology does, but there are great diff erences in their methodology. 
Knowledge and proper use of these (quite versatile) methods is crucial. In turn, molecular methods enable 
to get novel informations otherwise unobtainable (using traditional ecology methods only), making the 
answers easier to  nd. Accordingly, the growth of molecular ecology has been explosive since the late 80s’, 
and with the perpetual progression of the methods this revolution is still in progress (entering now in the 
„omics” era). In my talk I summarise basic problems and methods as well as new directions of molecular 
ecology, bestewn with some results of our relevant research.
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 A Hősokk Faktor A4A (HSFA4A) szerepe a kombinált só és hőstresszben

Andrási Norbert1, Rigó Gábor1, Cséplő Ágnes1, Zsigmond Laura1, Imma Pérez-Salamó2,
Abu Imran Baba1, Klement Eva1, Pettkó-Szandtner Aladár1, Szabados László1

1Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Temesvári krt. 62., H-6726 Szeged, Magyarország; 2Royal Holloway, 
University of London, Egham Hill, Surrey, TW20 0EX, U.K.; andrasi.norbert@brc.mta.hu

A hősokk faktorok számos stresszválaszban játszanak szerepet, mint például a hő, só, szárazság 
vagy nehézfém stressz. A stresszválasz során a hősokk faktorok szabályozzák a stressz-indukált gének 
aktiválódását, azáltal, hogy a célgén promoterén található hősokk elemekhez kapcsolódnak. A kombinált 
stresszben betöltött szerepük azonban kevésbé ismert. Korábban már kimutattuk, hogy az Arabidopsis 
HSFA4A szabályozza a só és oxidatív stresszválaszt, illetve, hogy az MPK3/6 kinázok foszforilálják. 
Kutatásunk során kimutattuk, hogy a HSFA4A gén nem csak sóstressz, hanem hőstressz és kombinált só 
és hőstressz (kombinált stressz) során is indukálódik. Sókezelt gyökérsejtek vizsgálata során meg  gyeltük 
a HSFA4A-YFP fehérje gyors felhalmozódását a sejtmagokban. Ugyanakkor kiderült az is, hogy az 
MPK3/6 kinázok mellett az MPK4 is képes foszforilálni a HSFA4A fehérjét, illetve esetében is a Ser309-es 
foszforilációs hely a domináns MAPK célpont. A Ser309 foszforilációs hely aszpartátra vagy alaninra való 
cseréje képes befolyásolni a multimerizációt. Kromatin immunprecipitáció segítségével bizonyítottuk, 
hogy a HSFA4A képes bizonyos célgének promoter kötésére, mint a HSP17.6A hősokkfehérje, illetve a 
ZAT12 és WRKY30 transzkripciós faktorok esetében. A HSFA4A túltermelése megnövelte a stressztűrést 
azáltal, hogy csökkentette az oxidatív károsodást só, hő és kombinált stressz idején. Az eredményeink 
azt sugallják, hogy a HSFA4A egy összetett stressz jelátviteli út része, ahol összekapcsolja az MPK3/6 és 
MPK4 által közvetített jelet a stressz-indukált gének transzkripciós szabályozásával. A kutatást az OTKA 
NN-110962 és NKFI KH-129510 támogatta.

Role of Heat Shock Factor A4A in combined salt and heat stress responses

Heat shock factors regulate responses to high temperatures, salinity, water deprivation or heavy 
metals trough activation of stress-induced genes, by binding to heat shock elements on promoters 
of these target genes.  eir function in diff erent stress combinations is however not well known.  e 
Arabidopsis heat shock factor A4A (HSFA4A) was previously shown to regulate responses to salt and 
oxidative stresses, and is phosphorylated by MPK3/6 MAP kinases. We showed that the HSFA4A gene is 
induced not only by salt, but elevated temperature and by combination of these conditions. We observed 
fast translocation of HSFA4A-YFP protein from cytosol to nuclei in salt-treated root cells. HSFA4A can 
be phosphorylated not only by MAP kinases MPK3/6 but also by MPK4 and Ser309 is the dominant 
MAPK phosphorylation site. Changing Ser309 to Asp or Ala has altered intramolecular multimerisation. 
Using chromatin immunoprecipitation assays we were able to con  rm binding of HSFA4A to promoters 
of target genes encoding the small heat shock protein HSP17.6A and transcription factors WRKY30 and 
ZAT12. HSFA4A overexpression enhanced tolerance to individually and simultaneously applied heat and 
salt stresses through reduction of oxidative damage. Our results suggest that heat shock factor A4A is 
a component of a complex stress regulatory pathway, connecting upstream signals mediated by MAP 
kinases MPK3/6 and MPK4 with transcription regulation of a set of stress-induced target genes.  is 
research was supported by OTKA NN-110962 and NKFI KH-129510 grants.
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Kunhalmok természetvédelmi szerepe - lokális faktorok hatása
a ritka sztyeppi fajok fennmaradására

Deák Balázs1, Valkó Orsolya2, Török Péter3, Tóthmérész Béla4

1MTA-DE Biodiverziás Kutatócsoport, 4002 Debrecen, Pf. 400.; 2Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 4032 Debrecen 
Egyetem tér 1.; 3MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport; 4MTA-DE Biodiverzitás 

Kutatócsoport, Debrecen, Magyarország; debalazs@gmail.com

Az elmúlt évszázadok során bekövetkezett tájhasználati változások a gyepi előhelyek jelentős 
csökkenéséhez és fragmentálódásához vezettek. Intenzíven használt agrártájakban a természetes vegetáció 
gyakran csak olyan kis kiterjedésű, izolált élőhelyszigeteken maradt fenn, melyek alkalmatlanok voltak 
a mezőgazdasági hasznosításra vagy beépítésre. Ilyen élőhelyszigetek a kunhalmok, melyek speciális 
mikroklímájuk, topográ  ájuk és talajadottságaik miatt megfelelő élőhelyet biztosítanak számos gyepi 
specialista növény számára. A halmokon található gyepi közösségek fajszerveződésének megértéséhez, 
valamint egy hatékony természetvédelmi stratégia kidolgozásához fontos megismerni azokat a tényezőket, 
amelyek hatással lehetnek ezen élőhelyek fajkészletére. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy a 
halmok területe, átlagos lejtőszöge, a jelen és múltbeli zavarások mértéke, valamint a fásszárú vegetáció 
borítása milyen hatással van a halmokon található specialista növények fajgazdagságára. A terepi munka 
során összesen 44 izolált halom növényzetét mértük fel a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A környezeti 
változók gyepi fajokra kifejtett hatását modellszelekció és lineáris modellek segítségével vizsgáltuk. 
Eredményeink azt mutatták, hogy a halmok mikrotopográ  ájának fontos szerepe van a biodiverzitás 
megőrzésében. A meredek lejtők megfelelő élőhelyi körülményeket és mikroklímát biztosítanak számos 
sztyeppi specialista növény számára. A specialista fajok számát mind a fásszárú fajok terjedése, mind a 
jelenlegi emberi zavarás negatívan befolyásolta. A fásszárú fajok közül a fehér akác volt jelen a legtöbb 
halmon. A fásszárú fajok előretörése, valamint az emberi zavarások számos halmon vannak jelen, amely 
egy megoldásra váró természetvédelmi probléma.

Conservation role of ancient burial mounds - the eff ect of local habitat factors
on the populations of rare steppic species

Due to the land use intensi  cation of the past centuries, there has been a considerable loss and fragmentation 
of dry grassland habitats. In agricultural landscapes the last remnants of grasslands are o en restricted to small 
areas which have not been adequate for arable use. Such habitat islands can be found on ancient burial mounds 
(kurgans). Due to their special microclimate, topography and soil properties mounds provide adequate refuges 
for several grassland specialist plant species. To reveal the ecological processes driving richness of specialist 
species on the mounds and to support eff ective conservation strategies studies are needed, which explore the 
eff ect of local habitat factors on the species compositions.  us, we aimed to study the eff ect of habitat area, 
slope inclination, past and present disturbance and the level of woody encroachment on the species richness of 
grassland specialist species. We surveyed the vegetation of 44 isolated mounds in the Hortobágy National Park 
(East-Hungary). We tested the eff ect of the local habitat factors by model selection and linear models. We found 
that the slope inclination of the mounds is one of the most important factors determining the richness of grassland 
specialist plants.  e steep slopes can provide favourable environmental conditions (soil moisture, microclimate) 
for dry grassland species and at the same time suppress weedy species. Richness of specialists was decreased by 
the present disturbances and the encroachment of woody species.  e most abundant woody species was the 
invasive black locust. We found that despite the legal protection both the anthropogenic disturbances and the 
woody encroachment are present in many isolated kurgans, thus urgent improvement of the current conservation 
strategy is necessary.
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A kriptikus fajok neve: morfológiai jellegek társítása genetikai struktúrák divergenciáihoz egy 
európai faj, a Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) (Insecta, Diptera) estetében

Dénes Avar-Lehel, Rápolti Szálenkó Andrea, Soós Ádám, Keresztes Lujza

Biológia és Geológia Kar, Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, Kolozsvár, Románia;
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A molekuláris taxonómiai módszerek előretörése a morfológiai jellegek vizsgálatának rovására azzal 
magyarázható, hogy a genetikai alapú vizsgálatok alkalmasak a kriptikus fajok kimutatására és taxonómiai 
hipotézisek tesztelésére egy  logenetikai környezetben. A kriptikus fajok (az ún. evolúciósan szigni  káns 
egységek) jelentősége azonban a természetvédelem gyakorlatában még mindig mellőzőtt, elsősorban a 
fajok klasszikus értelemben vett leírhatóságának hiánya miatt. A vízi rovarok jelentős számú endemikus 
fajjal részesednek az európai Alpesi-hegyrendszer biodiverzitásában, számos esetben morfológiailag 
gyengén struktúrált kriptikus fajokkal. A Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) kétszárnyú 
(Diptera) faj Európa szerte szélesen elterjedt hegyvidéki források és forráspatakonk mentén. Kutatásunk 
során a faj 55 különböző helyről származó 102 példányának mtCOI standard DNS régióját szekvenáltuk 
elsőként. A generált távolság alapú NJ fa legalább 9 mélyen strukturált genetikai klasztert mutatott ki (a 
klaszterek közti távolság több mint 2%). A kimutatott BIN-ek jelentős egybeesést mutatnak a vizsgált 
példányok interbázisának morfológiai jellemzőivel, mely jelleget az előző morfológiai munkák kevésbé 
vizsgálták. Molekuláris és morfológiai adataink alapján a szinonimaként kezelt, eredetileg Bosznia-
Hercegovina területéről főleg eltérő színe alapján leírt D. (L.) luteicolor (Alexander, 1975)-t visszaállítjuk 
faji szintre. Ezen túl legalább 8 molekulárisan jól elkülöníthető csoportot mutattunk ki, melyek kriptikus 
fajok jelenlétére utalnak, és melyek esetében a morfológiai elkülönítés csak az interbázis összehasonlító 
vizsgálatával lehetséges.

 e name of the cryptic species: correspondence between morphology and divergent genetic 
structures in the European Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) (Insecta, Diptera)

Molecular tools are gaining more tarrain in taxonomy, giving beter resolution in cryptic species 
descoveries and support taxonomic hypothesis in a phylogenetic inference. However the importance of 
cryptic species (the so called „evolutionary signi  cant units”) are rarely included in conservation policies 
as most of them remain undescribed or neglected. Aquatic insects are known to presents a high degree 
of „insular-like” endemism in the European Alpine systems, with considerable number of cryptic species. 
Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) is a widely distributed aquatic Diptera, mostly inhabiting 
springs or headwaters in mountainous area. During our investigations we sequenced for the  rst time 
the DNA barcode (a fregment of the mitocondrial COI gene) of 102 specimens belongs to this species 
from 55 localities all over Europe.  e NJ gene tree support the presence of at least 9 highly diff erentiated 
barcode clusters in our dataset. DNA barcodes of these BIN-s were congruent with morphology only 
on the shape and structure of the interbase, a character highly neglected in Dicranota taxonomy. Based 
on our integrative approache D. (L.) luteicolor (Alexander, 1975), originally described from Bosnia-
Hercegovina, but later synonimized with D. lucidipennis, was recovered as a separate species. Further on, 
eight additional highly divergent barcode clusters indicate further putative cryptic species, but distinct, 
based on the morphology of the interbase.
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LIFE projektek tanulságai és lehetőségei az ember-medve együttélés
elősegítésében Hargita megye kultúrtájain

Erős Nándor
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NLIFE projektek tanulságai és lehetőségei az ember-medve együttélés elősegítésében Hargita megye 
kultúrtájain. Napjainkban egyik legmegosztóbb, ökológiai, politikai és gazdasági kérdéseket feszegető téma 
a nagyragadozókkal való együttélés, amely különböző érdekterületeket érint, mint a kon  iktuskezelés és a 
nagyragadozók védelme. A Romániában élő három nagyragadozó faj (szürke farkas – Canis lupus, eurázsiai 
hiúz – Lynx lynx és barna medve – Ursus arctos) közül Hargita megye kultúrtájain, ahol az ember – természet 
kapcsolat évszázados múltra tekint vissza a barna medve jelenti a nagyragadozókkal való együttélés kérdésének 
központi faját. Hargita megye természeti szempontból kiemelkedő az Európai Unióban (EU): 6.639 km2 
területén (67 közigazgatási egység, összesen kb. 300.000 lakos) körülbelül 1500 medve él. Az ember-medve 
kon  iktusok az utóbbi években erősödtek, és nagy szükség van kon  iktuskezelési stratégiákra, melyek fenntartják 
a kiemelkedően magas medvepopulációt, ugyanakkor társadalmilag elfogadható szinten tartják az ember-
medve kon  iktusokat. Ezekhez pénzre van szükség. Az EU 1992 óta működő LIFE programja egy lényeges 
pénzforrás természetvédelemre, beleértve az ember-nagyragadozó együttélés elősegítésére, eddig több mint 
1000 természetvédelmi projekt és kezelési terv létrejöttét segítette; 75 projekt kapcsolódik a barna medvéhez.  
Megfogalmazódnak a kérdések: (i) milyen szempontok szerint osztja ki az EU a LIFE  nanszírozásokat, (ii) miért 
nem jut elég pénz oda, ahol az ember-medve kon  iktus a legnagyobb EU szinten, (iii) hogyan alkalmazták az EU-
ban a LIFE projekteket az ember-medve együttélés harmonizációjára, (iv) hogyan lehetne ezeket az eredményeket 
átültetni az ember-medve együttélés elősegítésére Hargita megyében? Ennek kiderítése érdekében a modern 
szemlélet fényében és újszerű technikákat alkalmazva összegeztem az eddigi relevánsnak vélt LIFE projekteket. 
Munkámmal a Hargita megyei medveprobléma megoldásához igyekszem hozzájárulni.

Lessons and posibilities of LIFE projects to promote human - bear coexistence
in Hargita County cultural landscapes

Lessons and possibilities of LIFE projects to promote human - bear coexistence in Hargita County 
cultural landscapes. One of the most controversial ecological, political and economic challenge today is the 
human coexistence with large carnivores (LC), which includes a wide range of interest like sustainable con  ict 
management and LC conservation. Among the three LC species (brown bear - Ursus arctos, grey wolf - Canis 
lupus and eurasian lynx - Lynx lynx) living in Romania the daily con  icts with brown bear means the greatest 
issue in cultural landscapes of Harghita County, where the human – nature relationship has a century-old history. 
Hargita County is outstanding in the European Union (EU): in 6 639 km2 area (67 administrative units, approx. 
300 000 inhabitants) exist approx. 1300 individuals of brown bear. In recent decades, human – bear con  icts 
have intensi  ed, there is a great need for con  ict management strategies that maintain the County’s leading 
role in the size of the bear population, while keeping human-bear con  icts at a socially acceptable level. All 
this requires money.  e European Union’s LIFE program (since 1992) is an important source of funding for 
nature conservation, including coexistence provisions. From the 1992’s years the LIFE program has helped in 
creation of more than 1000 nature conservation and management projects, 75 of these 1000 is related to brown 
bear. Questions are asked: (i) what is the EU allocation of LIFE funding, (ii) why is not enough the money where 
human-bear con  ict is the highest at EU level, (iii) how LIFE has been used in the EU projects to harmonize 
human-bear coexistence, (iv) how could these results be translated into human-bear co-existence in Harghita 
County? In order to  nd out about this, I have summarized the LIFE projects considered to be relevant in the 
light of the modern approach and using new techniques. With my work I try to help solve the bear problem in 
the County of Harghita.
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Hegyiszitakötő fajok (Odonata: Cordulegastridae) potenciális előfordulásának
modellezése környezeti háttérváltozók alapján
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A biotikus és abiotikus háttérváltozókon alapuló előfordulási modellek használata napjainkban 
egyre szélesebb körben alkalmazott módszer a konzervációbiológiában. A fajok recens előfordulásának 
feltérképezése, habitatpreferenciájuk, és az élőfordulási sajátságaikat befolyásoló háttérváltozók megismerése 
védelmük alapfeltétele. Előadásunkban két Magyarországon előforduló fokozottan védett szitakötő faj, a 
sötét hegyiszitakötő és a balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster bidentata Selys, 1843 és Cordulegaster heros 
 eischinger, 1979) előfordulási modelljeit mutatjuk be. A potenciális előfordulási modell felállításnak 
alapja, hogy ismert értékű környezeti háttérváltozók és a prezencia és abszencia adatok alapján először 
meghatározzuk mely változók értékei hogyan határozzák meg az adott fajok előfordulását. Második lépésben 
meghatározzuk azon területeket melyek leginkább megfelelőnek tekinthetők a faj számára az algoritmusok 
által számolt értékek hasonlósága alapján. A modellek felállításához felhasználtuk a saját gyűjtéseinkből 
származó adatokat, továbbá előfordulási adatokat gyűjtöttünk hazai és külföldi irodalmakból, online 
adatbázisokból, és a közösségi médiából, melyeket a modellek pontosítása érdekében további valós abszencia 
adatokkal egészítettünk ki. A prezencia és abszencia adatokat QGIS program használatával digitalizáltuk. 
Háttérváltozóként számos biotikus, abiotikus, és klimatikus adatot alkalmaztunk (WordClim, ENVIREM, 
ESDAC). A modelleket a biomod2 programcsomagból választott hét algoritmus felhasználásával futtattuk le 
(GLM, GAM, GMB, RF, CTA, FDA, Mars). A kapott értékeket térképekre projektáltuk, melyek jól tükrözik 
a fajok ismert előfordulását, továbbá azon potenciális területeket melyek a háttérváltozók alapján alkalmasak 
lehetnek a fajok számára, ezzel elősegítve a további monitoring munkálatokat, továbbá a fajok makrohabitat 
preferenciájának meghatározását.

Modelling the potential distribution of goldenring species (Odonata: Cordulegastridae)
based on environmental background variables

 e using of occurrence models based on bioitical and abiotic background variables is nowadays a 
widely used method in conservation biology.  e surveying of the recent occurrence of species, their habitat 
preference, and the background variables aff ecting their revolutionary characteristics are the base of their 
protection. In our presentation, we present two species distribution models of the strictly protected dragon  y 
species in Hungary, the two toothed goldenring and the balcan goldenring (Cordulegaster bidentata Selys, 
1843 and Cordulegaster heros  eischinger, 1979).  e basis for setting up a potential occurrence model is 
to  rst determine which environmental background values determine the occurrence of the target species 
based on presence and absence data. In the second step, we identify the areas that are most suitable for the 
species based on the similarity of the values calculated by the algorithms. We used presence data from our 
own collections to set up the models, and we also collected occurrence data from literature, online databases, 
and from social media, supplemented with additional real absences to make the models more accurate. 
Presence and absence data were digitized using QGIS. Various biotic, abiotic, and climatic data were used as 
background variables from databases like WordClim, ENVIREM and ESDAC. For the models, we used seven 
algorithms selected from the biomod2 package (GLM, GAM, GMB, RF, CTA, FDA, Mars). We projected the 
obtained values on the map, which re  ect well the known occurrence of the species and the potential areas 
that should be suitable for the species based on the similarity of background variables, thus supplement the 
further monitoring work, as well as the knowledge of macrohabitat preference of these species.
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Karsztos felszínformák szerepe különböző élőlénycsoportok
megőrzésében a klimatikus változások során
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Az antropogén eredetű klímaváltozás káros hatásainak csökkentése a természetvédelmi törekvések 
legnagyobb kihívása lehet a jövőben. Ennek egyik lehetséges módja a megmaradt potenciális 
menedékhelyek (refúgiumok), mint például a töbrök (dolinák) védelme. Az ilyen területek diverz 
mikroklímája, valamint az abiotikus paraméterek kis távolságokon belüli változatossága teszi ezeket a 
képződményeket alkalmassá egyes fajok életképes populációinak fenntartására. A bükki Nagy-mező 
három gyepes töbrében végeztük vizsgálatainkat, melynek során két különböző törzs képviselőinek 
(hangyák: Arthropoda, edényes növények: Tracheopyhta) előfordulási mintázatait hasonlítottuk össze a 
töbrök különböző mikroélőhelyein (déli és északi kitettség, illetve töböralj), valamint a környező platókon. 
Mind a két csoport esetében sikerült kimutatnunk, hogy az északi kitettségű oldalak és a töbör alja kedvez 
a hűvösebb és/vagy nedvesebb élőhelyet indikáló fajok funkcionális csoportjai számára. Ezzel szemben 
a töbör déli kitettségű oldalain a meleg- és/vagy szárazabb élőhelyet indikáló fajok magasabb számát 
mutattuk ki. A töbrök melletti platók köztes állapotot mutattak az északi és déli kitettségű oldalakhoz képest, 
jellemző fajaik átmeneti hőmérsékleti és nedvességi viszonyokat jeleztek. Mind a két csoportnál sikerült 
elkülönítenünk az adott mikroélőhelyre jellemző diagnosztikus fajokat. Eredményeink azt mutatják, hogy 
a töbrök nem csak a növények, hanem a hangyák különböző funkcionális csoportjai számára is menedéket 
nyújthatnak, jelentősen hozzájárulva a karsztterületek biodiverzitásának megőrzéséhez. A kutatást az 
NKFIH K 124796 kutatási témapályázat támogatta. Módra Gábort az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
NKP-18-3-I-SZTE-74 kódszámú Nemzeti Kiválóság Programja támogatta.

Karst depressions provide potential multi-phyla microrefugia during climatic oscillations

Anthropogenic climate change and its consequences are one of the major problems for those who 
deals with nature conversation. One possible solution to reduce the adverse eff ects of climate change on 
ecosystems is to protect potential refugia, such as enclosed karst depressions (i.e. dolines). Dolines may 
act as safe havens for many diff erent taxa, because they provide diverse microclimatic conditions and 
high variability in abiotic factors within short distances. In our study we sampled three large non-forested 
dolines and their surroundings in the Bükk Mountains and recorded the distribution patterns of the 
species in two diff erent phyla (ants: Arthropoda, plants: Tracheopyta). Six microhabitats were sampled for 
each doline: one on the south-facing slope, one on the north-facing slope, one on the bottom, ant three 
on the surrounding plateau. We found that the north-facing slopes and the bottoms of dolines provided 
key habitats for ant and plant species associated with cooler and/or moister conditions. Contrarily, the 
south-facing slopes provided habitats for species associated with warmer and/or drier conditions.  Species 
occurrences on the plateau indicated intermediate conditions. All microhabitats had their own diagnostic 
species. We can conclude that dolines have the capacity to provide potential microrefugia not only for 
plant but also for ant species during climatic oscillations.  is research was supported by the NKFIH 
K 124796 grant. Gábor Módra was supported by the NKP-18-3-I-SZTE-74 New National Excellence 
Program of the Ministry of Human Capacities of Hungary.
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A mezőgazdasági intenzi  káció és a tájszerkezet egyszerűsödése a legfontosabb okai a biodiverzitás 
csökkenésének az agrárterületeken. Vizsgálatunk során feltártuk a táji kon  gurációs heterogenitás, a kezelési 
intenzitás (organikus vs. vegyszeres művelés) és a gabonatáblán belüli pozíció (szegély vs. belső) hatását két 
ragadózó ízeltlábú csoportra, a pókokra és a futóbogarakra. Németország területén Kelet-Közép Európához 
viszonyítva igen magas az organikus gazdálkodású szántóföldek aránya. Továbbá Alsó-Szászországban 
(Nyugat Németo.) a táj kon  gurációs heterogenitása jóval nagyobb, a szántóföldek átlagos mérete közel 
egy nagyságrenddel kisebb, mint a szomszédos Türingia (Kelet Németo.) esetén, ez lehetőséget biztosít a 
tájszerkezet és a művelési intenzitás egyidejű vizsgálatára, hasonló klimatikus és talajtani adottságú szántóföldek 
esetén. Talajcsapdás mintavételünk alapján a szántőföld szegélyétől távolodva a pókok testmérete csökkent, 
a repítési hajlamuk nőtt, és egyre több hálószövő pókot gyűjtöttünk. A pókok magasabb jelleg diverzitása 
a szegély közelében magasabb biokontroll-potenciált jelezhet, mivel a magas kon  gurációs heterogenitású 
tájak (Nyugat Németo.) esetén a területegységre eső szegélyek hossza jóval hosszabb. Az organikus szántókon 
és a heterogén tájak esetén nagyobb és kevésbé mozgékony futóbogarakat gyűjtöttünk. Továbbá a szántók 
közepén nagyobb a ragadozók aránya, a szegélyen és közelében több növényevő futóbogarat gyűjtöttünk, 
valószínűleg a szántók belsejében rendelkezésreálló nagyobb kártevő-mennyiség miatt. A fentiek alapján 
a tájszerkezet hatása hasonlóan fontos a ragadozó ízeltlábúak számára, mint az organikus gazdálkodás.

Landscape con  guration, organic management, and within  eld position
drive functional diversity of spiders and carabids

Agricultural management intensity and landscape heterogeneity act as the main drivers of 
biodiversity loss in agricultural landscapes while also determining ecosystem services.  e trait-
based functional diversity approach off ers a way to assess changes in community functionality across 
agroecosystems. We assessed the eff ect of small- vs. large-scale agricultural landscapes, organic farming, 
and within-  eld position on functional diversity of spiders and carabids. We sampled pairs of organic and 
conventional winter wheat  elds in small-scale agricultural landscapes (former West Germany) and in 
neighbouring large-scale agricultural landscapes (former East Germany).  e gradient from  eld edges 
towards the centres played an important role: spider body size decreased; ballooning ability increased, 
and hunting strategy switched from active hunters to more web-builders—presumably, due to higher 
microhabitat stability in the  eld centre. Higher trait diversity of spiders in  eld edges suggested higher 
biocontrol potential in small-scale agriculture. In contrast, carabid feeding switched from herbivores 
to carnivores, presumably due to higher pest densities inside crop  elds. Furthermore, small-scale 
agricultural landscapes and organic management supported larger, i.e., less dispersive carabids. Smaller 
 elds and longer edges, as well as organic management increase carabid functional diversity, which 

may increase resilience to environmental change. Since many spider species are con  ned to  eld edges, 
the eff ect of within  eld position on functional diversity is more important in small-scale agricultural 
landscapes with more edge habitat than in large-scale agricultural landscapes. Our results showed, 
that the bene  ts of small-scale agriculture equals to those from a conversion to organic agriculture
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A magasabb rendű növények nyitott egyedfejlődési programja a folyamatos osztódásra képes pluripotens 
sejtcsoportok (merisztémák) jól szabályozott működésére vezethető vissza. A merisztematikus sejtek 
aktivitásának és az utódsejtek diff erenciálódásának összehangolása térben és időben kiemelten fontos a 
pontos szervfejlődés szempontjából. Az LBD (Lateral Organ Boundaries Domain) transzkripciós faktorok a 
merisztémák és a belőlük fejlődő új oldalszervek határát kijelölő sejtekben irányítják a sejtek osztódási és érési 
folyamatait. Csak növényekben fordulnak elő, és bár az eddigi kutatások alapján szerfejlődésben betöltött 
szerepük rendkívül szerteágazó (fotomorfogenezis, levél- és gyökérfejlődés, kalluszképződés, virágzatfejlődés 
stb.), ugyanakkor evolúciós szinten konzervált lehet. Kutatócsoportunk az LBD gének szálkaperjében 
(Brachypodium distachyon), mint kalászos gabonaféléink modellnövényében betöltött funkcióját vizsgálja. 
Összesen 28 LBD gént azonosítottunk a szálkaperje genomjában. Összhangban az LBD génekkel kapcsolatos 
irodalmi tapasztalatokkal a szálkaperje LBD gének kifejeződésének vizsgálata egyedi és jellegzetes szerv/
szövet speci  kus expressziós mintázatokat eredményezett. Jelenlegi kutatásaink a család két tagjának, a 
BdLBD1C-1 (Bd2g34520) és BdLBD1C-2 (Bd2g53690) funkcionális analízisére irányulnak. Bár az evolúciós 
vizsgálatok alapján közeli rokonok, az eddigi eredmények tükrében a BdLBD1C-1 a gyökérfejlődésben, a 
BdLBD1C-2 a generatív szervek képződésében játszik szerepet. In vitro vizsgálatokkal sikerült kimutatnunk, 
hogy a BdLBD1C-1 és 1C-2 is foszforilálódik a sejtciklust irányító ciklin-diklin dependens kináz komplexek 
által, utalva a sejtosztódás szabályozása és az LBD transzkripciós faktorok közötti közvetlen kapcsolatra. 
Munkánkat két OTKA-program (OTKA-K76273, OTKA-K109719) valamint egy GINOP-pályázat 
(GINOP-2.3.2-15-2016-0001) támogatta.

Lateral Organ Boundareis transcription factors of Brachypodium distachyon

Flexible developmental programme and indeterminate growth of higher plants can be traced back to 
coordinated activity of pluripotent meristematic cells. Regarding proper organogenesis meristematic cell 
division and maturation of daughter cells must be well-coordinated both in space and time. LBDs (Lateral 
Organ Boundaries Domain) are plant speci  c transcription factors with pivotal role in balancing cell division 
and diff erentiation at boundaries between meristems and emerging organ primordias. Although LBDs are 
involved in regulation of many diff erent aspects of organogenesis such as photomorphogenesis, leaf formation, 
lateral root growth,  oral development and callus formation, these functions seem to be evolutionary highly 
conserved. Our research group focuses on de  ning the role of LBD genes in Brachypodium distachyon, an 
ideal monocot model species for grasses and agronomically important cereals. 28 LBD genes were identi  ed 
in the Brachypodium genome and their detailed transcript pro  le analysis revealed unique organ and tissue 
speci  c gene expression patterns in accordance to previously reported observations from other species. Yet 
two of the LBD genes have been selected for functional analysis: BdLBD1C-1 (Bd2g34520) and BdLBD1C-2 
(Bd2g53690).  ese two LBDs are evolutionary closely related but functionally distinct: our results suggest 
that BdLBD1C-1 might play role in root growth while BdLBD1C-2 contributes to  ower development. In 
vitro experiments demonstrated that both BdLBD1C-1 and BdLBD1C-2 are phosphorylated by cyclin-cyclin 
dependent kinase complexes, suggesting direct relationship of LBDs to cell cycle regulating machinery. 
Our researches were supported by the Hungarian Scienti  c Research Foundation (OTKA-K76273, 
OTKA-K109719) and the Hungarian Governmental Grant (GINOP-2.3.2-15-2016-0001).
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Az eurázsiai hód táplálkozása magyarországi hullámtéri erdőkben
terepi adatok és természetvédelmi szakemberek ismeretei alapján

Juhász Erika1, Katona Krisztián2, Molnár Zsolt3, Biró Marianna3

1ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, Magyarország; 2SZIE Vadvilág 
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A hullámtéri puhafaliget-erdőkben jelentős problémát okoz az inváziós fásszárú fajok, a zöld 
juhar, a gyalogakác és az amerikai kőris térnyerése. A Kárpát-medence folyóira az utóbbi évtizedekben 
visszatért eurázsiai hód (Castor  ber) rágása is azon hatások közé tartozik, melyek képesek befolyásolni a 
folyókísérő fásszárú növényzet változását. Magyarországi folyó-, csatorna- és patakpartokon vizsgáltuk a 
hód táplálékválasztását, ebben a prezentációban 16 helyszínt mutatunk be. A fásszárú táplálékkínálatot és 
a hód általi fogyasztást minden helyszínen 50-50 db 2 méter sugarú mintavételi kör segítségével 500 méter 
hosszú partszakaszokon mértük fel. A preferencia megállapítására Jacobs-indexet és Bonferroni Z-tesztet 
alkalmaztunk. Terepi felmérésünk eredményei mellett összesen 49 természetvédelmi szakember és kutató 
ehhez kapcsolódó meg  gyeléseit is ismertetjük. Az 5 cm-nél vékonyabb ágak esetében 15, míg az 5 cm-nél 
vastagabb ágak és törzsek esetében 12 helyszínen tapasztaltuk legalább egy inváziós fásszárú faj fogyasztását. 
A vékony ágak kategóriáján belül egy területen mutattuk ki inváziós fásszárú faj (amerikai kőris) szigni  káns 
preferálását, 10 területen valamely inváziós faj szigni  káns elkerülését. A vastagabb ágak és törzsek összesített 
fogyasztásának vizsgálata esetén (kidöntés, befaragás és kéregrágás együtt) 4 esetben tapasztaltuk inváziós 
fajok szigni  káns elkerülését, míg inváziós faj szigni  káns preferálására nem volt példa. Az adatközlők közül 
az őshonos puhafák hód általi fogyasztását 49-en, a zöld juharét és az amerikai kőrisét egyaránt 14-en, a 
gyalogakácét 10-en említették. 13 adatközlő véleménye és terepi tapasztalataink szerint a kirágott ágak, 
törzsek helyét egyes területeken az egyébként is rohamosan terjedő inváziós fajok foglalhatják el. Készült az 
EMMI EMET NTP (NTP-NFTÖ-18-B-0395) azonosítójú pályázat támogatásával.

Food choice of the Eurasian beaver in alluvial forests in Hungary
based on  eld data and expert knowledge of conservationists

Expansion of invasive woody plant species (Acer negundo, Amorpha fruticosa and Fraxinus pennsylvanica) 
is a challenging problem of European riverine willow-poplar woodlands. A er the recolonisation of 
the Eurasian beaver (Castor  ber), its food choice has become an important factor potentially modifying 
competition of native and invasive woody plant species. We studied foraging habits of beaver in Hungary, in 
this presentation we discuss about 16 localities. Data collection was carried out on 500 meter long sections 
along the watercourse. We recorded the woody food supply and the food choice in 50-50 sampling circles (2 
meters in radius) directly next to the water. We assessed the food preference using Jacobs-index and Bonferroni 
Z-test. Observations of 49 conservationists and researchers in this topic were also collected. Foraging on at 
least one invasive plant species was detected at 15 sites in case of branches thinner than 5 cm, and at 12 sites in 
case of thicker branches and trunks. In case of thin branches signi  cant preference of Fraxinus pennsylvanica 
was detected at one site, and one or more invasive species were signi  cantly avoided at 10 sites. Analysis of 
consumption of the thick branches and trunks (felling, carving and debarking together) did not show any 
signi  cant preference of invasive species, but we found signi  cant avoidance of invasive species at 4 sites.  e 
expert informants mentioned foraging on native so wood species 49 times, on Amorpha fruticosa 10 times, 
and on Acer negundo and Fraxinus pennsylvanica 14 times, respectively. Our results indicate that native tree 
species consumed by beaver might be outcompeted if their place is colonized by invasive species.  e work 
was supported by the NTP (NTP-NFTÖ-18-B-0395), Hungarian Ministry of Human Capacities (EMMI), 
Human Capacities Grant Management Offi  ce (EMET).
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A Formica rufa csoport közösségformáló szerepe a Białowieża erdőben
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A Formica rufa fajcsoport tagjai (más néven erdei vöröshangyák) az idős, főleg örökzöld, és kevert 
erdők domináns fajai. Jelenlétük meghatározza az erdei ízeltlábú közösséget. Közösségformáló erejüket 
nem csak más hangyafajokra, hanem pókokra, futóbogarakra, és más ízeltlábúak mellett még gerincesekre 
is kifejtik. Hatásukat az erdei hangyaközösségre a Białowieża erdő (É-K Lengyelország) erdészeti kezelés 
alatt álló részén tanulmányoztuk. 10 Formica polyctena és F. rufa fészek körül végeztünk fészektérképezést. 
A kiválasztott fészkektől 4 irányba távolodva 10, 20, és 30 m távolságban vizsgáltuk más fajok előfordulási 
mintázatát. Eredményeink alapján elmondható, hogy a két vizsgált erdei vöröshangya faj fészküktől még 30 
m-es távolságban is erőteljesen befolyásolják a különböző fajok fészkeinek előfordulását és elrendeződését, 
azonban nem találtunk jelentős különbségeket a két faj hatásában. A jelenlevő erdei vöröshangya fajcsoport 
képviselői a Białowieża erdő fenyvessel elegyes erdőrészében a fő ízeltlábú közösség formáló erő, habár 
egyes hangyafajok alkalmazkodtak jelenlétükhöz és ki tudják aknázni annak előnyeit.

 e community structuring role of ants of the Formica rufa group in Białowieża Forest

 e species of the subgenus Formica s. str. (commonly known as wood ants) are dominants of the ant 
communities in coniferous and mixed forests.  eir presence there is the main invertebrate community 
driver.  ey aff ect not only the distribution of other ant species but also those of spiders, ground-beetles, 
other invertebrates and even vertebrates (like birds). We examined the eff ect of wood ants on the ant 
community in the managed part of Białowieża Forest, N-E Poland. We choose 10 Formica rufa and F. 
polyctena nests, respectively. We mapped the distribution of the nests of the other ant species at distances 
of 10, 20 and 30 m from each wood ant nest in four directions. Based on our results, the two wood ant 
species aff ect considerably the presence and distribution of the nests of the diff erent species within these 
transects, however, we did not  nd any signi  cant diff erence between the eff ects of these two species. In 
the mixed coniferous forests of Białowieża Forest, wood ants are the main ant community structuring 
force, although some ant species are adapted to their presence and can bene  t from it.
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Szerkezeti eredetű kék szín földrajzi hely szerinti eltérései
Polyommatus icarus lepkék szárnyain

Kertész Krisztián1, Piszter Gábor1, Horváth Zsolt Endre1, Bálint Zsolt2 és Biró László Péter1
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Lepkék esetében gyakran a szárnyak színét a pikkelyek fotonikus nanoarchitektúrája - az ún. 
szerkezeti szín - határozza meg. Ekkor a pikkelyt alkotó kitin egy összetett nanokompozitot képez 
a környező levegővel, úgy, hogy a nanoszerkezet jellemző méretei a látható fény hullámhosszával 
összemérhetőek legyenek. Így kialakul egy a szerkezetre jellemző hullámhossz-függő fényvisszaverés, 
ami meghatározza az adott lepke jellegzetes színét. A szárnyak mindkét oldalát pikkelyek borítják egy 
vagy több rétegben, és ezek változatos fotonikus szerkezettel rendelkezhetnek. A vizsgált boglárkalepkék 
pikkelyei rövid távú rendezettséget mutató, ú.n. pepper-pot típusú nanoszerkezetet hordoznak. Közeli 
rokon fajok vizsgálatával megmutattuk, hogy egyértelmű megfeleltetés van a pikkelyek szerkezete és a 
lepkefaj hímjeinek szárnyszíne között. A továbbiakban megvizsgáltuk a hím Polyommatus icarus (Ikarusz 
boglárka) lepkék szerkezeti színének változékonyságát a befogási idő szerint, valamint nagy földrajzi 
területről befogott példányok vonatkozásában. Összehasonlítottuk egy kiválasztott évben az éven 
belül egymás után repülő három generáció példányait, és több mint 100 évre visszamenőleg a második 
generációt. A múzeumi gyűjteményből vett nagy mintán (több mint 300 példány) biogeográ  ai területeket 
 gyelembe véve összevetettük a szárnyak színén mérhető kék szín jellegzetességeit lefedve Európa és Ázsia 

területét észak-dél tengelyen Skandinávia és Szicília között, nyugat-kelet tengelyen Anglia és Dél-Korea 
között. Megállapítottuk, hogy karakterisztikus különbség van a kontinensek között. Munkánkat támogatja 
az OTKA K 111741 és az OTKA K 115724.

Structural blue wing color variations in Polyommatus icarus
butter  ies across large geographical range

Coloration of butter  ies is o en produced by nanoarchitectures generating structural color. In these 
cases a chitinous component of the scales forms a complex nanocomposite with the surrounding air, the 
periodicity of which  ts in the range of the wavelength of the visible light. A characteristic re  ection 
develops causing the various structural colors of butter  ies. Both sides of the wings are covered by 
scales which may exhibit a large variety of photonic nanostructures. Blue polyommatus butter  ies in 
this study possess a short range ordered structure called pepper-pot type structure. We demonstrated 
on closely related species living in the same habitat the unambiguous connection between the scale 
nanostructure variations and the structural color. In this work we will examine the variance in the wing 
color or Polyommatus icarus butter  ies collected from a large geographical area. We compared the three 
consecutive generations within a selected year, and the specimens of the second generation for a more than 
100 years time-span. Sampling the museum collection (choosing more than 300 exemplars) according to 
biogeographical regions we compared the particularities of the re  ected blue color for butter  ies covering 
Europe and Asia from Scandinavia in the north, England in the west, Sicily in the south and South Korea 
in the east. Our work is supported by OTKA K 111741 and OTKA K 115724.
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Mesterséges természetesség, a töltésoldalak szerepe az agrártáj
biodiverzitásának megőrzésében
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A 20. század második felének technikai vívmányai a mezőgazdaság jelentős mértékű kiterjesztését 
tették lehetővé, mely világszinten jelentősen csökkentette a természetes élőhelyek kiterjedését és az egyes 
ökoszisztémák fajkészletét. Mára sok tájban a szántók, ültetett erdők és egyéb antropogén zavarást jelző 
élőhelyek a jellemző élőhelytípusok. Számos korábbi kutatás kimutatta, hogy a tájban jelenlévő emberi 
eredetű másodlagos élőhelyek is alkalmasak lehetnek a természetes  óra megőrzésére. A Maros folyó 
egyes töltésoldalai például hasonló vegetációstruktúrával és Shannon-diverzitással rendelkeznek, mint a 
tájban megtalálható természetközeli élőhelyek. A folyó északi kitettségű külső töltésoldala a löszgyepekkel, 
míg az északi kitettségű belső töltésoldala a mocsárrétekkel mutat rokonságot. Közelmúltbeli tanulmányok 
felhívták a  gyelmet arra, hogy a faj alapú diverzitási indexek nem feltétlenül elegendők egy élőhely 
értékességének precíz meghatározásához. Tanulmányunkban Shannon,  logenetikai és funkcionális 
diverzitás elemzéssel, jellegek és jellegcsoportok összehasonlításával, valamint diagnosztikus faj elemzés 
segítségével hasonlítottuk össze a Maros és a Körös folyó északi kitettségű külső töltésoldalait és északi 
kitettségű belső töltésoldalait a tájban megtalálható löszgyepekkel és mocsárrétekkel, hogy részletesebben 
feltárjuk a töltésoldalak természetvédelmi jelentőségét az agrártájakban. Vizsgálataink kimutatták, hogy 
bár a töltésoldalakon előforduló növényzet magas Shannon diverzitást mutat, a  logenetikai diverzitás, 
jelleg és jellegcsoport, valamint diagnosztikus faj elemzések a töltésoldalak zavartabb jellegét mutatták. 
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a töltésoldalak olyan másodlagos élőhelyeknek tekinthetők, 
melyek megfelelő kezeléssel értékes elemei lehetnek a tájnak. A kutatást az NKFIH K 124796 kutatási 
témapályázat támogatta.

Arti  cial naturalness, the conservation value of the river embankments

Technological advances in the second half of the 20th century have resulted in unprecedentedly rapid 
agricultural intensi  cation which has led to a global-scale decline of the habitat and species diversity of 
ecosystems. Recent studies suggest that some man-made habitats could act as refuge sites for the natural  ora 
of the landscape, thus they may play an important role in the maintenance of biodiversity. For instance, slopes 
of the dikes of the Maros river show similar vegetation patterns based on Shannon-diversity and vegetation 
structure as some valuable natural habitats of the landscape (landside slope of the northern dike and loess 
steppes, riverside slope of the southern dike and wet meadows).  e precise evaluation of the naturalness of a 
habitat is not possible based on the species diversity measures solely. Our aim was to evaluate the naturalness 
of the landside slopes of the northern dikes and riverside slope of the southern dikes of the Körös and Maros 
rivers in relation to the semi-natural habitat types of the landscape (loess steppes and wet meadows). We used 
Shannon-, functional and phylogenetic diversity analyses, community-weighted mean analyses of traits, trait 
group comparison, and diagnostic species analysis during comparisions. Although the vegetation of the dikes 
showed  high Shannon-diversity, phylogenetic diversity, trait analyses and diagnostic species revealed  that the 
vegetation of dikes are more disturbed than the semi-natural vegetation of the landscape. We can conclude 
that although the secondary grasslands of the river dikes are not as valuable as the semi-natural grasslands of 
the landscape, but their naturalness can be improved with proper management.  is research was supported 
by the NKFIH K 124796 grant.
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Törjük meg az egyhangúságot! - Növényfajok kitelepedési sikeressége kolonizációs ablakokból
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A parlagon hagyott területek remek lehetőségeket kínálnak a gyeprekonstrukcióra, amely egyre inkább 
nélkülözhetetlenné válnak a gyepek diverzitásának fenntartása és a fajok megőrzése érdekében. A gyepeket számos veszély 
fenyegeti, a nem megfelelő kezelési módtól a fragmentáción keresztül a cserjésedés és urbanizáció egyaránt csökkenti 
területüket és diverzitásukat. A különböző gyeprekonstrukciós projektek hozzájárulnak ezeknek a negatív hatásoknak 
a csökkentéséhez. A Hortobágyi Nemzeti Park területén 2005-ben kezdődött egy nagyszabású gyepesítési projekt, 
melynek során egy fajszegény gyeptakarót alakítottak mintegy 760 hektár egykori szántóterületen. 2013-ban a gyepesítés 
a második szakaszba lépett, ahol célunk a diverzitás növelése volt kolonizációs ablakok segítségével. Az ablakokban 
sikeresen megtelepedő fajok spontán kitelepedése a környező mátrixba a gyeprekonstrukció harmadik lépését képezi. 
Jelen kutatásunkat 2016-ban kezdtük el: a kolonizációs ablakok 20 m-es körzetében felmértük a kitelepedés sikerességét, 
 gyelembe véve az ablakok méretét és az ablakok kezelési módját (legelt vagy bekerített). Eredményeink alapján a legtöbb 

faj csak kis egyedszámban jelenik meg a kolonizációs ablakokon kívül. A legsikeresebb kitelepedő fajok jó kompetíciós és/
vagy jó kolonizációs képességű fajok (Achillea collina, Galium verum, Centaurea solstitialis). A legeltetett ablakok mellett 
több faj jelent meg, mint az elkerített ablakok mellett, azonban kisebb egyedszámban. A nagyobb méretű ablakok több faj 
és egyed kolonizációját tették lehetővé, mint a kisebbek. Összességében elmondható, hogy a fajok kitelepedése elindult, 
azonban ez egy lassú folyamat és egyelőre a fajok a kolonizációs ablakok közelében vannak jelen. A legelés fenntartja a 
fajgazdagságot és elősegíti a fajok kitelepedését.

Break the monotony! - Colonization success of plant species from establishment windows

Abandoned former croplands provide good possibility for grassland restoration which is a priority task for the 
conservation of grassland species diversity. Grasslands are threatened by both the unfavourable management practices, 
fragmentation and urbanization, which threaten their area and diversity. Grassland restoration projects aim to minimise 
these negative eff ects. In 2005 a landscape-scale grassland restoration project took place in the Hortobágy National Park. 
 ey restored 760 hectares of species-poor grasslands on former croplands by sowing low diversity grass seed mixtures. 
In 2013 we started the second phase of restoration, by installing establishment windows in the species-poor grassland 
to increase their diversity.  e spontaneous colonization of the established species from the windows represents the 
third phase of restoration. We started monitoring the colonization success of species in 2016 in a 20 meter range of 
establishment windows. We compared the colonization success of species from grazed and fenced windows and also from 
windows of diff erent size. Our results show, that most species are present in the surrounding of establishment windows 
with low individual number.  e most successful species were species with good competitive ability and/or good dispersal 
ability (Achillea collina, Galium verum, Centaurea solstitialis). We found more species near the grazed establishment 
windows but lower individual number. Larger windows resulted higher species and individual number than smaller ones. 
In conclusion we can say that species started to disperse from the establishment windows and colonize the surrounding 
areas, but this is a slow process and most species are only present in the close proximity of establishment windows. 
Grazing maintains species diversity and enables species colonization.
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A városi táj hatása parkok és közösségi kertek madárközösségeire

Korányi Dávid, Gallé Róbert, Batáry Péter
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Az urbanizáció a táji átalakítás egyik legintenzívebb formája, amely az eredeti élőhelyek leromlását 
eredményezi, erős negatív hatást gyakorolva az ökoszisztéma szolgáltatásokra és a biodiverzitásra. 
Madárközösségek esetében az urbanizáció mértékével a fajok száma csökken és csak néhány, többnyire 
generalista faj tud létrehozni nagyobb populációkat. Mindez biotikus homogenizációhoz és megváltozott 
tulajdonságokkal rendelkező közösségek létrejöttéhez vezet. A városi zöldfelületek, mint élőhely 
szigetek fontos szerepet játszanak e hatások enyhítésében, ugyanakkor az eltérő élőhelyi sajátosságok 
révén ez különböző mértékben érvényesülhet. Munkánk során a városi táj közösségi kertek és parkok 
madárközösségekre gyakorolt hatását (fajgazdagság, ökológiai tulajdonságok és közösségi struktúra) 
vizsgáltuk Göttingenben, Németországban pontszámlálásos módszerrel. Összesen 48 faj 1449 egyedét 
 gyeltük meg. Míg a mesterséges felületek növekvő aránya nem volt hatással a vizsgált paraméterekre, 

addig a parkokban nagyobb fajszámot, több nagyobb testű, vonuló és talaj közelében fészkelő madarat 
 gyeltünk meg, mint a kertekben. A közösségi struktúrát vizsgálva szintén a különbségeket találtunk. 

Egyes fajok, mint például a csicsörke (Serinus serinus), a házi és a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros, 
P. phoenicurus) a közösségi kerteket, míg más fajok, többek között az erdei pinty (Fringilla coelebs), a 
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) és a fenyőrigó (Turdus pilaris) a fásabb parkokat részesítette 
előnyben. Eredményeink alapján elmondható, hogy a városi zöldfelületek jelentős szereppel bírnak 
az urbanizáció madárközösségekre gyakorolt negatív hatásainak enyhítésében. A parkok szerepe e 
tekintetben kiemelkedő, hiszen vegetációs sajátosságuknak (pl. sűrűbb faborítottságnak) köszönhetően 
jelentősen járulnak hozzá a biodiverzitás megőrzéséhez és a városokat kerülő fajok jelenlétéhez.

Eff ect of urban landscape on bird communities of parks and community gardens

Urbanization is one of the most intensive form of landscape transformation, which contributes to the 
decline of original habitats and negatively aff ects the ecosystem services and biodiversity. In case of bird 
communities, the number of species are typically decreasing with the degree of urbanization and only 
few, mostly generalist species can build up larger populations resulting in a biotic homogenization and 
communities with altered functional traits. Green areas embedded in urban matrix as habitat islands play 
an important role in the mitigating of these negative eff ects, but their eff ect may vary within habitats due to 
their diff erent characteristics. In our study we investigated the eff ect of urbanization on bird communities 
of allotments and parks (biodiversity, ecological traits and community composition) along an urbanization 
gradient using point-count method in Göttingen, Germany. Altogether we observed 1449 birds belonging 
to 48 species. While sealed area percentage had no eff ect on the studied parameters, we found higher 
species richness but also larger birds, more migrants and ground nesters in parks compared to allotments. 
In case of community composition, we also found diff erences. Certain species, such as European serin 
(Serinus serinus), black and common redstart (Phoenicurus ochruros, P. phoenicurus) showed a preference 
to allotments, whereas other species like chaffi  nch (Fringilla coelebs), chiff chaff  (Phylloscopus collybita) 
and  eldfare (Turdus philaris) were associated to parks. Our results showed that urban green areas have a 
determinant role in mitigating the urbanization eff ects on bird communities. Among these areas the role 
of parks is outstanding, as they contribute signi  cantly to biodiversity conservation and to the presence of 
urban avoider species due to their vegetation characteristic (e.g. higher tree coverage).
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Magbanki tárolás szerepe a száraz gyepek restaurációjában

Kövendi-Jakó Anna, Szitár Katalin, Halász Krisztián, Mojzes Andrea,
Halassy Melinda, Török Katalin
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A magbankok genetikai diverzitás megőrző szerepe az ökológiai helyreállítás szempontjából is jelentős. 
Vizsgálatunkban a Pannon Magbankban történő rövid távú magtárolásnak a vetett növények túlélésére 
gyakorolt hatását teszteltük egy nyílt homokpusztagyep élőhely helyreállítása során. Az alábbi kérdésekre 
kerestük a választ: (1) A vizsgált fajok vetést követő első és második évi túlélési sikerét milyen mértékben 
befolyásolja a magok rövid távú tárolása? (2) Hogyan hatott a vetési év a fajok első és második évi túlélési 
sikerére? Kutatásunk során tíz homoki faj magjait - rövid távú (0-2 év) magbanki tárolást követően - három 
egymást követő évben vetettük el egy felhagyott fülöpházi szántó területén. A vetett fajok megtelepedését 
2 évig monitoroztuk a csíranövények számolásával. A legnagyobb túlélési arányt (14 %) a Centaurea 
arenaria és a Dianthus serotinus érte el, míg a mátrix fajként vetett fű (Festuca vaginata) csupán közepes 
túlélési arányt (1,4 %) mutatott. A magtárolás hossza és a terepi megtelepedés között nem tapasztaltunk 
összefüggést. A homoki gyep fajainak túlélésében a vetési év és a vetést követő évek időjárásának volt 
kimutatható szerepe. Vizsgálatunkkal alátámasztottuk, hogy a néhány éves tárolás nem csökkenti a magok 
felhasználhatóságát, így a magok betárolásával áthidalhatók egyrészt a gyenge maghozamú évek, másrészt 
a honos magpiac szűkösségéből eredő maghiány. Az időjárás negatív hatásainak a kiküszöbölésére és a 
restaurációs siker növelése érdekében több éven áthúzódó, ütemezett telepítés javasolható.

Seed banks as sources for restoration of dry grassland

Seed banks gain importance as sources of genetic diversity regarding the need for ecological 
restoration. We tested the use of seed accessions of the Pannon Seed Bank for reintroduction with the aim 
to restore sandy grassland. Our questions were: (1) How does the short-term storage of seeds aff ect the 
 rst- and second-year survival of the seeded species? (2) How does the sowing year in  uence the  rst- and 

second-year survival of the species? Ten native sand grassland species were seeded in three consecutive 
years at an abandoned  eld in the Hungarian lowland. Seeds were either seeded in the same year as 
collected or seeded a er 1 to 2 years of storage in the seed bank. Seedling establishment was monitored by 
seedling counts for two vegetation seasons. Centaurea arenaria and Dianthus serotinus had the highest (14 
%), while Festuca vaginata, which was sown as matrix species, performed only medium survival rate (1.4 
%).  e storage of seeds had no signi  cant eff ect on the reintroduction success.  e sowing year and the 
following years had the highest in  uence on restoration outcome through the impact of the weather of the 
 rst two growing seasons. Our study has proved that short-term seed storage does not reduce the usability 

of seeds of native species, so the  uctuation of seed yield and the paucity of the native seed market can be 
mitigated by using stored seeds. It is recommended to use multi-year, scheduled seeding to eliminate the 
negative impacts of weather and to increase the restoration success.
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Erdélyi galagonyafajok és hibridek élőhelyi megoszlása és morfológiája
az erdőtakaró fragmentációjának függvényében

Kuhn  omas, Jancsó Boróka, Ruprecht Eszter

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Románia;
kuhnthomas89@yahoo.com

Gyakoriságuk, ökológiai jelentőségük és nagy elterjedési területük ellenére a galagonyák nemzetsége 
(Crataegus) taxonómiai szempontból igen problémás csoportot képvisel a gyakori hibridizáció és 
introgresszió miatt. Vizsgálatunk célkitűzése az Erdélyben előforduló erdei (C. rhipidophylla és C. 
laevigata) és gyepi (C. monogyna) galagonyafajok és ezek hibridjeinek (C. x kyrtostyla (C. monogyna x C. 
rhypidophylla), C. x macrocarpa (C. rhipidophylla x C. laevigata) és C. x media (C. monogyna x C. laevigata)) 
élőhelyi megoszlását, morfológiáját és morfológiai változatosságát összehasonlítani három””ökorégió”” 
között, melyek az erdős területek fragmentációjában különböznek egymástól. Terepi kiszállások során a 
Zarándi-hegységben, a Kolozsvári Dombságban és az Erdélyi Mezőségen herbáriumi anyagot gyűjtöttünk 
kifejlett, generatív galagonya egyedekről három élőhelytípusból: gyepek, erdőszegélyek és erdők. A 
begyüjtött herbáriumi anyagon morfometriai méréseket végeztünk és határozókulcsok és fajleírások alapján 
azonosítottuk a taxonokat. Eredményeink alapján elmondható, hogy a hibridek minden élőhelytípusban, 
mindhárom ökorégióban jelen vannak és az erdei élőhelyeket leszámítva lényegesen gyakoribbak, mint 
szülőfajaik. Továbbá táji léptékben az erdőtakaró közepes fragmentációja a legkedvezőbb a hibridizáció 
számára és a legtöbb taxon, hibrideket beleértve, ezen régió nyílt területeihez köthető. Ugyanakkor 
a domináns élőhelyek függvényében az introgresszió eltolódhat egyik vagy másik szülőfaj javára. A 
hibridek magas számú jelenléte olyan régiókban, ahol a szülőfajok egyike hiányzik igazolja a galagonyák 
hosszú távú diszperziójának hatékonyságát, de arra is utalhat, hogy mindkét szülőfaj korábban jelenvolt 
a tájban és eltünésük után a hátramaradt hibridpopulációk hosszú távon és nagy területeken megőrizték 
önállóságukat apomixis és potenciálisan egymás közötti keresztbeporzás révén.

 e in  uence of forest fragmentation on the distribution and morphology
of Crataegus taxa and their hybrids in Transylvania

 e genus Crataegus is considered a problematic group from a taxonomic perspective, due to the affi  nity 
of its members to hybridization and the appearance of numerous intermediate forms, which are diffi  cult to 
classify.  e aim of our study was to investigate and compare habitat preference and morphology among 
forest- (C. rhipidophylla and C. laevigata) and grassland (C. monogyna) taxa, respectively their hybrids (C. 
x kyrtostyla (C. monogyna x C. rhypidophylla), C. x macrocarpa (C. rhipidophylla x C. laevigata) and C. x 
media (C. monogyna x C. laevigata)) along a forest fragmentation gradient represented by three ecoregions 
(Zarand Mts., north-western hilly region of Transylvania, Transylvanian Lowland). Our results suggest 
that hybrids dominate in all three ecoregios in grasslands and ecotones. Furthermore, in grasslands of a 
landscape with intermediate forest fragmentation all studied taxa and their hybrids are well represented. 
In addition, depending on the dominant habitat type in the landscape, respectively the habitat preference 
of the hybrids, introgression can shi  hybrid morphology closer to the morphological characters of one of 
their””parents””. Furthermore, hybrids can occur in regions, where one parent is almost completely absent. 
 is suggests that long term dispersal of hybrids may be very eff ective, but also the possibility that both 
parent-taxa were present in the past and that their hybrid off spring became autonomous and persistent 
due to effi  cient fruit production trough apomixis and even cross-pollination.
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Fürge gyík (Lacerta agilis) Romániai alfajainak morfológiai összehasonlítása
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A hazánkban is előforduló fürge gyík az egyik legnagyobb elterjedéssel rendelkező hüllőfaj az 
Eurázsiai kontinensen. Nagy elterjedésének köszönhetően diverzi  kálódott és így kilenc hivatalos alfajt 
is elkülönítettek, azonban vannak még taxonok amelyeket alfajokra jelöltek és helyzetük tisztázatlan. Egy 
ilyen potenciális alfaj a Lacerta agilis euxinica, melyet Fuhn és Vancea írtak le 1964-ben. Dolgozatom 
során az euxinica taxon helyzetét véltem tisztázni morfológiai összehasonlításon keresztül az országban 
előforduló másik két alfajjal, az L. a. argus és L. a.chersonensis alfajokkal. Az összehasonlításhoz egyaránt 
használtam Fuhn és Vancea által javasolt bélyegeket és új, mintázatot leíró bélyegeket is meg  gyeltem, 
amelyeket statisztikailag ellemeztem. Munkánk során sikerült olyan bélyegeket találni, melyen keresztül 
a kérdéses euxinica taxon statisztikailag szigni  kánsan eltért a másik két alfajtól. Ilyen bélyegek voltak a 
femorális pórusok száma, a hát szélessége és a dorzális sáv milyensége.

Morphological comparison of the sand lizards (Lacerta agilis) Romanian subspecies

 e sand lizard is one of the most widepspread reptile species on the Eurasian continent. Due to its 
great spread it has diversi  ed and now nine offi  cial subspecies have been determined, but there are other 
taxa that have been nominated for ‚subspecies’ rank and their current position is unclear. One such taxon 
is Lacerta agilis euxinica, written down as a separate subspecies by Fuhn & Vancea in 1964.  rough my 
work I wished off er clarity to the taxons situation, by doing a morphological comparison with the other 
two subspecies present in Romania, namely being Lacerta agilis argus and Lacerta agilis chersonensis. 
For the comparison I used characteristics proposed by Fuhn and Vancea but also new characteristics 
that determine the patterns of the lizard. During my work I managed to  nd characteristics in which the 
questionable euxinica taxon diff ered in a statistically signi  cant way from the other two subspecies.  ese 
characteristics include the number of femoral pores, the dorsal band and back pattern width.
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Gyógyszerhatóanyag maradványok vízminőségi és ökológiai kockázatának vizsgálata
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Az elmúlt években a környezetanalitika fejlődési irányának középpontjában az egyre nagyobb  gyelmet 
igénylő szerves mikroszennyezők kimutatása állt. Ilyen szennyezők lehetnek az endokrin rendszert megzavaró 
anyagok (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals) és a gyógyszer hatóanyagok. Ugyan a szennyvíztisztító 
technikák folyamatosan fejlődnek, a szerves szennyezők teljes eltávolítása a tisztítási folyamat során a mai napig 
nem megoldott. Mivel a tisztító műből elfolyó vizet természetes vizek (patakok, folyók, tavak) fogadják be, a 
szennyezések ezekben a felszíni vizekben is megjelennek. Kutatásunk célja volt, hogy meghatározzuk a Balaton 
és vízgyűjtő területén jelenlevő gyógyszerhatóanyag maradványokat és azonosítsuk a szennyezési forrásokat, 
amelyek terhelést jelentenek a vízi környezetekre. A vizsgált 134 gyógyszerhatóanyagból 69-t mutattunk ki a 
felmérés során, köztük 15-t első alkalommal vízi környezetből. Megállapítottuk, hogy a fő szennyezések a 
szennyvíztisztító telepekhez köthetők, azonban a turizmus általi hatás is meg  gyelhető volt a turisztikai szezon 
során. Továbbá egyes szennyezők (rekreációs szerek) megjelenése szintén megerősítette, hogy a tömegturizmus 
általi hatások meg  gyelhetőek a vízminőségen. A környezetanalitikai mérések járulékos adatokat szolgáltatnak a 
környezeti és egészségügyi kockázatok becsléséhez, felméréséhez. Továbbá, a vízkészlet terheltségi viszonyainak 
meghatározása jelentősen hozzájárulhat az utóbbi években tapasztalt megfelelő vízminőség fenntartásához. 
A kutatást az NKFIH (PD-OTKA No. 124161-MG, No. 115801-TP), a Nemzeti Agykutatási Program (No. 
2017-1.2.1-NKP-2017-00002-PZ), a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (No. BO/00952/16/8-PZ, BO/0022/18/8-
TP), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balatoni Fejlesztési Tanács (No. NFPF/248/2016-NFM_
SZERZ) támogatta.

Investigation of water pollution and environmental risk occurred by pharmaceutically active 
compounds

Aquatic systems around the world face with serious threats by anthropogenic contaminants such as Endocrine 
Disrupting Chemicals (EDC) and pharmaceutically active compounds (PhACs) due to the widespread use of 
these compounds. Current wastewater treatment plants (WWTP) were also not designed for the totally removal 
of these agents.  e effl  uents of WWTP are received by streams and rivers thereby the pollutants may enter the 
natural waters including the Lake Balaton which is the largest shallow lake in Europe.  e release PhACs into 
aquatic ecosystems poses an environmental risk resulting in a chronic exposure of non-target organisms. Our aim 
was the quantitative determination of the PhACs in the catchment area of Lake Balaton. 69 out of the traced 134 
chemical compounds were detected during the survey including 15 PhACs which were observed from natural 
waters for the  rst time.  e WWTP loads have a major role in the PhAC contamination of the studied area, at 
the same time, the mass tourism induced PhAC contamination was also detectable.  Furthermore, the impact 
of tourism was indicated by elevated concentrations of recreational substances in the touristic season aff ecting 
the water quality of this important summer holiday destination.  e environmental chemistry provides data to 
the environmental and health risk assessments. Furthermore, the exact determination of the waterâ€™s loading 
condition may contribute to the preservation of the appropriate water quality.  is work was supported by PD-
OTKA grants No. 124161 (MG), No. 115801(TP), National Brain Project No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 (PZ), 
Bolyai Foundation No. BO/00952/16/8 (PZ), BO/0022/18/8 (TP), Ministry of National Development and Lake 
Balaton Development Council No. NFPF/248/2016-NFM_SZERZ.
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A citokróm b561 (CYB561) fehérjék aszkorbát (ASC) redukálható, 6 transzmembrán alfa-hélixet 
tartalmazó membránfehérjék, melyek két hem-b csoporttal rendelkeznek. A hem-b csoportokat a 
központi négy hélix koordinálja a membrán két oldalán. Növényi és állati sejtekben egyaránt előfordulnak. 
Szerkezetük révén szerepet játszanak a membránon keresztül történő elektrontranszportban. Részt vesznek 
többek között a vas-felvételben, az aszkorbát regenerálásban, a tumor növekedés gátlásában. Munkánk 
során a fehérjecsalád tumor szupresszor aktivitással rendelkező tagját (TSCYB561) vizsgáltuk. Humán 
TSCYB561-el homológ, Mus musculus rekombináns TSCYB561 fehérjét expresszáltunk yTHCBMS1 
Saccharomyces cerevisiae törzsben. Megmértük a tisztított fehérjék UV-Vis spektrumát és vizsgáltuk az 
ASC hatására bekövetkező hem-b redukciót ASC koncentráció függvényében. A fehérjetermelés javítása 
érdekében a TSCYB561 génjét kodonoptimalizáltuk, illetve a fehérje C-terminális oldalához, egy trombin-
hasítóhely beiktatásával, Strep-II taget fuzionáltattunk. Az így kapott rekombináns fehérje elveszítette ASC 
redukálható tulajdonságát és tisztíthatóságát. Az ASC redukálhatóságot csak a Strep-II tag leválasztását 
követően lehetet újra meg  gyelni. A tisztíthatóság javítása (valamint orientált felszínhez rögzítés) 
érdekében a fehérjék C-terminális végére és két nem-citoplazmatikus interloop szegmensbe (IL1 és IL5) 
His6 taget építettünk be. A C-terminálison His6-tal jelölt fehérje ASC-redukálható volt, ami arra utalhat, 
hogy a C-terminálison levő Strep-II tag blokkolja a citoplazmatikus ASC-kötő helyet, és a tag maga is 
hozzáférhetetlenné válik az affi  nitás kromatográ  ás tisztítás számára. Az IL1-be épített His6 tag jobban 
megváltoztatta a fehérje spektrális tulajdonságait, mint az IL5-be épített His6 tag, ami különböző mértékű 
szerkezetváltozásra utal. Munkánkat az OTKA (K-108697 pályázat) támogatta.

Expression and partial spectral analysis of diff erent variants of a cytochrome b561 protein

We examined a tumor suppressor member of the CYB561 family (TSCYB561). Diff erent variants of 
mouse TSCYB561 (homolog with the human TSCYB561) were expressed in yTHCBMS1 Saccharomyces 
cerevisiae strain. We have measured the UV-Vis spectra of the puri  ed proteins and studied their ASC 
concentration-dependent reduction. To optimize the protein synthesis, codons of the mouse TSCYB561 
protein were modi  ed for expression in yeast. Additionally, we fused Strep-II tag to the C-terminal region of 
the protein, connected via a thrombin cleavage site. Surprisingly, the C-terminal Strep-II tagged TSCYB561 
lost the ASC reducibility already in the membrane fraction, and the solubilized protein was unable to 
bind to the Strep-Tactin affi  nity resin. Only the elimination of the C-terminal Strep-II tag regenerated the 
ASC reducibility. To facilitate the puri  cation (and also for oriented surface immobilization) a His6 tag 
was engineered on the C-terminus of the protein and an internal His6 tag was placed into the 1st or 5th 
interhelix loop (IL1 and IL5).  e ASC reducibility was observed in the C-terminal His6 tagged protein, 
which suggests that the Strep-II tag may occlude or occupy the cytoplasmic ASC binding site and become 
itself inaccessible for the affi  nity resin.  e His6 tag inserted in the IL1 caused considerable spectral 
changes than His6 peptide insertion in IL5, suggesting various degrees of structural changes caused by 
the His6 tag in IL1 and IL5.  is work was supported by the Hungarian Scienti  c Research Fund (OTKA 
K108697).
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Egy dezubikvitilázt kódoló gén célzott mutagenezise ecetmuslicában

Menykő Evelin Julia1, Pál Margit2, Kovács Levente3, Deák Péter2

1Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár, Románia; 2Szegedi 
Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Genetikai Tanszék, Szeged, Magyarország; 

3Department of Genetics, University of Cambridge, Cambridge, UK; menykoevelin@yahoo.com

Szakdolgozati munkám során egy dezubikvitiláz, vagy DUB enzimet kódoló gén genetikai analízisét 
végzem ecetmuslicában. Ennek lényege, hogy irányított mutagenezissel előállítottam a gén mutáns alléljait, 
majd ezek fenotípusának részletes elemzésével igyekszem meghatározni a gén  ziológiai szerepét. Munkám 
során az ubikvitin C-terminális hidrolázok (Uch) családjába tartozó Uch-L5 gén három nullmutáns allélját 
állítottam elő, a célzott genom-manipulációra alkalmas CRISPR-Cas9 technika segítségével. A mutánsokból 
izolált genomikus DNS szekvencia analízisével elvégeztem a mutációk bázispár szintű azonosítását. Ebből 
kiderült, hogy mindhárom mutánsban, egy rövid szekvenciadarab hiánya kereteltolódást eredményez az 
olvasási keretben, aminek eredményeként egy rövid, funkcióképtelen géntermék képződik. Mindhárom 
mutáns esetében homozigóta életképes és fertilis törzseket lehetett létrehozni, ami azt jelenti, hogy a 
géntermék nem nélkülözhetetlen az életfolyamatok szabályozásában. A továbbiakban a mutánsok részletes 
genetikai, biokémiai és immunhisztokémiai vizsgálatát fogom elvégezni.

CRISPR/cas9 mediated mutagenesis of a deubiquitinase coding gene in Drosophila

 e aim of my diploma work is the genetic analysis of a gene encoding a deubiquitinase (DUB) 
enzyme in Drosophila. In essence, it means that I isolated null mutant alleles by targeted mutagenesis, 
and a detailed phenotypic analysis is under way in order to determine the physiological function of 
this gene. In my work, I created three null mutant alleles of the Uch-L5 gene, a member of the ubiquitin 
C-terminal hydrolase (Uch) family of DUB enzymes by using the highly eff ective CRISPR-Cas9 technique. 
Genomic DNA isolation and its sequence analysis revealed the molecular nature of these mutations at 
the nucleotide level. It turned out that all three mutants carry a short (4, 10 and 10 bp long) deletion that 
changes the reading frame, thus resulting in a completely diff erent translation product from the original. 
 e abnormally short gene product lacks its active center and conserved catalytic domain, therefore 
considered as non-functional. Nevertheless, the new mutations proved to be homozygous viable and 
fertile, indicating that the Uch-L5 enzyme is not essential. I have started a detailed genetic, biochemical 
and immunohistochemical analysis of the mutants.
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A szerotonerg myentericus neuronok arányának bélszakasz-függő változásai streptozotocin-
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Streptozotocinnal (STZ) indukált diabéteszes patkányokban a bélperisztaltika szabályozásában meghatározó 
jelentőségű myentericus nitrerg neuronok a bélcsatorna egyes szakaszaiban különböző mértékben sérülnek. Ez 
arra utal, hogy a különböző bélszakaszokban lévő neuronok eltérő mikrokörnyezete meghatározó szerepet játszhat 
a nitrerg neuropátia kialakulásában. Mivel a diabéteszes pácienseknél gyakran előfordulnak gasztrointesztinális 
tünetek, ezért jelen kísérletsorozatunkban az entericus neuronok egy kisebb, de feltételezésünk szerint annál 
fontosabb szubpopulációját, a tápcsatorna motilitásának szabályozásában fontos szerotonerg neuronokat 
vizsgáltuk. Célunk volt, hogy meghatározzuk a szerotonin-immunreaktív (5-HT-IR) myentericus neuronok 
összneuronszámhoz viszonyított arányát. A kísérleti állatokat random módon kontroll és STZ-indukált diabéteszes 
csoportra osztottuk. A hyperglykaemiát egyszeri STZ injekcióval indukáltuk (60 mg/kg, i.p.). Tíz héttel a 
hyperglykaemia kiváltása után a duodenumból, az ileumból és a colonból szövetmintákat vettünk. Whole-mount 
preparátumokon 5-HT és HuCD pán-neuronális marker ellen termeltetett antitestek segítségével kettős jelöléses 
 uoreszcens immunhisztokémiát végeztünk. A kontroll állatok különböző bélszakaszaiban a 5-HT-IR neuronok 

aránya nem mutatott bélszakasz-speci  kus különbségeket (duodenum: 2,82Â±0,89%, ileum: 2,66Â±0,72%, 
colon: 1,27Â±0,52%). A diabéteszes állatok duodenumában (7,58Â±1,99%) és colonjában (3,84Â±0,95%) a 
5-HT-IR neuronok aránya szigni  kánsan magasabb volt a kontroll csoporthoz viszonyítva. Eredményeink szerint 
a krónikus hyperglykaemia bélszakasz-speci  kus módon befolyásolja a 5-HT-IR myentericus neuronok arányát, 
és ez a változás összefüggésben lehet az entericus neuronok és mikrokörnyezetük diabéteszhez köthető regionális 
sérüléseivel.

Gut segment-speci  c changes in the proportion of the serotonergic myenteric neurons in 
streptozotocin-induced diabetic rats

Nitrergic myenteric neurons, which play a major role in the regulation of intestinal peristalsis, are damaged 
to varying degrees in certain gut segments of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats.  is suggests that the 
diff erent microenvironment of neurons in diff erent intestinal regions can play a decisive role in the development 
of nitrergic neuropathy. Gastrointestinal symptoms are common in diabetic patients, therefore, we have studied 
the serotonergic neurons, a smaller, but more important subpopulation of enteric neurons which are crucial 
in the regulation of gastrointestinal motility. Our aim was to determine the ratio of serotonin-immunoreactive 
(5-HT-IR) myenteric neurons compared to the total neurons. Experimental animals were randomly assigned to 
control and STZ-induced diabetic groups. Hyperglycaemia was induced by a single STZ injection (60 mg/kg, 
i.p.). Ten weeks a er triggering hyperglycaemia, tissue samples were taken from the duodenum, ileum and colon. 
Whole-mount preparations were double-labeled by  uorescent immunohistochemistry with antibodies raised 
against 5-HT and HuCD pan-neuronal marker.  e proportion of 5-HT-IR neurons in the diff erent intestinal 
segments of control animals did not show segment-speci  c diff erences (duodenum: 2.82Â±0.89%, ileum: 
2.66Â±0.72%, colon: 1.27Â±0.52%).  e proportions of 5-HT-IR neurons in the duodenum (7.58Â±1.99%) and 
in the colon (3.84Â±0.95%) of diabetic animals were signi  cantly higher than in the control group. According to 
our results, chronic hyperglycaemia in  uences the ratio of 5-HT-IR myenteric neurons in a gut segment-speci  c 
way, and this alteration may be related to the regional injuries of enteric neurons and their microenvironment 
caused by diabetes.
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A genom őrangyalaiként is emlegetett RecQ helikázok alapvető szerepet töltenek be a genom-
integritás megőrzésében. Evolúciós konzervativitásuk mellett fontosságukat az is jól tükrözi, hogy bizonyos 
RecQ helikáz ortológok hibás működése emberben súlyos tünetcsoportokat okoz, mint a Bloom-, a 
Werner- és a Rothmund- omson-szindróma. A zebrahal a RecQ helikázok tanulmányozásának igéretes 
modellállata, hiszen mind az 5 humán paralóghoz rendelhető egy-egy zebrahal ortológ. Ahhoz, hogy 
teljesebb képet kapjunk a RecQ helikázok gerincesekben betöltött szerepéről, zebrahal modelleket hozunk 
létre és tanulmányozunk az öt RecQ helikázt kódoló gén (recql1, blm, wrn, recql4, recql5) mutációira. 
Az első tanulmányozott gén a blm. Emberben, a BLM fehérje hiánya egy autoszomális betegséghez, a 
Bloom-szindrómához vezet, melynek jellemző velejárója az alacsony termet, a csökkent fertilitás és 
a fokozott rákhajlam. Munkánk során a mutáns törzsön tanulmányoztuk a fertilitást, az élethosszt és a 
DNS-hibajavítás hatékonyságát. Eredményeink szerint modellünkben megjelennek az emberi betegségre 
jellemző tünetek. Ezen kívül az is feltételezhető, hogy a Bloom-szindróma helikáz zebrahalban további 
szerepeket is betölt az ivarsejtek fejlődésében. Következésképpen modellünk értékes eszköz lehet a 
Bloom-szindróma molekuláris és fejlődésbiológiai hátterének felderítéséhez, illetve elősegítheti a genom-
integritás megőrzésében szerepet játszó fehérjék működésének és a fertilitást befolyásoló tényezők jobb 
megértését is.

Zebra  sh (Danio rerio) as a model for Blooms syndrome

Also known as the guardians of the genome, RecQ helicases play crucial roles in genome integrity 
maintenance through their involvement in various DNA metabolic pathways. Aside from being conserved 
from bacteria to vertebrates, their importance is also re  ected in the fact that in humans impaired function 
of certain RecQ helicase orthologs are known to cause severe sets of symptoms such as Blooms, Werners 
and Rothmund- omson syndromes. Zebra  sh is a promising model organism for the study of RecQ 
helicases, as all  ve human paralogs have single zebra  sh orthologs. In order to gain a better insight into 
the speci  c roles of RecQ helicases in the genome maintenance of vertebrates, we create and characterize 
zebra  sh models for mutations in the  ve RecQ helicase genes (recql, blm, wrn, recql4 and recql5).  e 
 rst such gene we have examined more closely is blm. As mentioned above, humans lacking BLM exhibit 

Bloomâ€™s syndrome, an autosomal disorder characterized by short stature, skin rashes, reduced fertility, 
increased risk of carcinogenesis and shortened life expectancy caused by genomic instability. To determine 
whether zebra  sh is indeed a viable model for Blooms syndrome we analyzed lifespan, fertility, histology 
and DNA repair effi  ciency in our mutant strain. Our results show that our model recapitulates major 
hallmarks of the human disease. Moreover, some functions of zebra  sh Blm bear additional importance 
in germ line development.  erefore, our model will be a valuable tool for further understanding the 
developmental and molecular attributes of this rare disease, along with providing novel insights into the 
role of genome maintenance proteins in somatic DNA repair and fertility.
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Az ubikvitin egy evolúciósan konzervált, hőstabil, kisméretű polipeptid, amely szabad monomerként, de 
fehérjékhez konjugált formában is megtalálható a sejtekben. A két forma közti dinamikus egyensúly fenntartása 
elengedhetetlen az ubikvitin rendszer szabályos működéséhez, mely fontos szabályozó szerepet tölt be a legtöbb 
sejtfolyamatban. Az egyensúly fenntartását az ubikvitináció és dezubikvitináció, egymással ellentétes reakciói 
biztosítják. Az ubivitináció során, egy három lépésből álló enzimkaszkád közreműködésével, egy vagy több 
ubikvitin molekula kapcsolódik kovalensen szubsztrát fehérjéhez, melynek következtében egy ubikvitin kód 
alakul ki. Az ubikvitin kód magában hordozza az információt a fehérje további sorsával kapcsolatban. Az 
ubikvitináció folyamata reverzibilis, ugyanis a dezubikvitináló enzimek (DUB-ok) képesek eltávolítani az 
ubikvitin módosítást a fehérjékről. A felszabadult ubikvitin monomerek visszakerülnek a szabad ubikvitin 
készletbe, így újrahasznosíthatóak más reakciókban. A különböző ubikvitin formák között fennálló egyensúly 
felborulhat az ubikvitin rendszert érintő mutációk következtében. Annak érdekben, hogy mérni tudjuk a 
mutációk miatt bekövetkezett változásokat, ecetmuslicára adaptáltunk egy egyszerű és megbízható módszert 
az ubikvitin formák mennyiségének mérésére. A módszer lényege, hogy anti-ubikvitin ellenanyaggal végzett 
immunoblottok denzitometriás elemzésével, a megfelelő standardokat alkalmazva igen nagy pontossággal tudjuk 
mérni a teljes ubikvitin készletet illetve az ubikvitin monomerek koncentrációját. Három, az ubikvitin rendszert 
érintő, mutánsban mértük meg az ubikvitin formák mennyiségét. Eredményeink alapján elmondható, hogy a 
proteaszóma funkciójának meghibásodása az Rpn10/p54 mutánsokban, illetve az ubikvitin újrahasznosításban 
bekövetkezett zavar az Usp5 és Usp14 DUB mutánsokban, mind számszerűsíthető változásokhoz vezetett az 
ubikvitin készletben. A mutánsok ubikvitin pro  lja között ugyanakkor lényeges különbségek  gyelhetőek meg, 
mely arra utal, hogy a kifejlesztett módszer alkalmas az ubikvitin útvonal különböző lépéseit érintő mutációk 
egyedi hatásának vizsgálatára az ubikvitin dinamikus egyensúlyára. Ezt a kutatást az OTKA K116372, és a 
GINOP-2.3.2-15-2016-00032 pályázatok támogatásával végeztük.

 e delicate balance of the ubiquitin system

Ubiquitin is a small, heat stable and highly conserved polypeptide, which cycles between free monomeric and 
ubiquitin-protein conjugated forms. An intracellular equilibrium between these forms is essential for the functioning of 
the ubiquitin system, which plays important regulatory roles in most cellular processes.  e balance is maintained by the 
opposing activities of ubiquitylation and deubiquitylation. During ubiquitylation one or more ubiquitin molecules are 
covalently attached to target proteins by an enzyme cascade, resulting in an ubiquitin code, which carries information 
about the fate of the substrate.  e deubiquitylating enzymes or DUBs can reverse this process by cleaving the ubiquitin 
from the target proteins.  e released ubiquitin becomes part of the free ubiquitin pool, where it is recycled in new 
reactions.  e equilibrium pool dynamics of the ubiquitin forms could be disturbed by mutations aff ecting the ubiquitin 
system. To quantify these changes in experimental model organisms, such as Drosophila melanogaster, a simple, fast and 
reliable assay was required. For this purpose, we tailor-made an immunoblot-based densitometric assay for Drosophila, 
and used it to simultaneously quantitate free monoubiquitin and total ubiquitin contents from whole protein extracts of 
three ubiquitin pathway mutants. Our data show that disrupting either proteasome function in the Rpn10/p54 mutants, 
or ubiquitin recycling in the Usp5 and Usp14 DUB mutants led to quanti  able changes in the ubiquitin pool, although 
with visible diff erences.  ese phenotypic diff erences might represent unique responses to diff erent perturbations of 
the ubiquitin equilibrium.  ese data indicate that the immunoblot-based ubiquitin quanti  cation assay can be used to 
detect dynamic changes in the ubiquitin pool.  is study is supported by the Hungarian Research Fund K116372, and the 
National Research Development and Innovation Offi  ce grant GINOP-2.3.2-15-2016-00032.
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Az utóbbi évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem csak a tradicionális értelemben vett 
vándorló halfajoknak van szükségük a különböző élőhelyek közötti konnektivitásra, hanem minden egyes 
halfajnak, ugyanis életmenetük különböző szakaszaiban különféle élőhelyeken fordulnak elő. Romániában 
már az elmúlt században elkezdődtek a hallépcső-építési folyamatok, viszont a megépített hallépcsők nem 
vették  gyelembe az összes ott élő halfaj igényeit. Ezen hallépcsők a halfajok igényeinek  gyelmen kívül 
hagyásával lettek megépítve, jobb esetben egy (általában gazdasági szempontból fontos) halfaj igényeit 
vették  gyelembe. Emiatt a legtöbbjük működésképtelen. Úgy tűnik, hogy az utolsó egy évtizedben ezen 
tendencia pozitív irányba kezdett eltolódni. 2018-ban a Vistea patakon megépítették valószínűleg az első 
olyan hallépcsőt Romániában, amely a patakban található összes halfaj igényeit  gyelembe vette. Továbbá, 
jelen időszakban tervezés alatt áll még néhány olyan hallépcső, melynek célja az átjárhatóság biztosítása 
az illető víztestben található összes halfaj számára. Az elkövetkező időszakban kiemelt hangsúlyt kellene 
fordítani az utóbbi években megépült hallépcsők monitorozására, illetve a nem megfelelően működő 
hallépcsők átalakítására, helyettesítésére. Ugyanakkor fontos lenne minden olyan akadály átjárhatóvá 
tétele, melynek magassága meghaladja a 20 cm-t, illetve érdemes lenne elkezdeni foglalkozni a folyók és 
árterületeik közötti átjárhatóság biztosításával is.

 e current status of the  sh passes in Romania

During the last decades it became more and more evident that not only the migratory  sh species 
(in the traditional sense of the term) but every  sh species needs connectivity between their habitats, 
because at diff erent stages of their life cycle they occur in diff erent habitats. In Romania, the construction 
of diff erent types of  sh passes started in the past century, but these  sh passes did not consider the 
needs of every species present in the watercourse. Usually only the requirements of one (economically 
important)  sh species were taken into account.  erefore, most of them does not work effi  ciently. In the 
last decade, however, this trend seems to have shi ed in a positive direction. In 2018 a  sh pass was built 
on the Viștea River, which was probably the  rst in the country that took into account the requirements 
of every  sh species present in the river. Furthermore, at the moment there are plans for a few  sh passes 
with the purpose of ensuring connectivity for all species present in the respective river. In the next period 
it would be important to pay special attention on the monitoring of the  sh passes which have been built 
in the last decade, and to replace or transform the ineff ective ones into functional ones. At the same time, 
it would be important to transform all obstacles higher than 20 cm permeable, and items high time to deal 
with the connectivity between the rivers and their  oodplains.
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Denevérkutatás a Királyerdő-hegység elfeledett barlangjaiban – előzetes eredmények

Onodi Henrietta1,2, Gönczi Vass Ildikó2, Szigeti Mihai2, Dobrosi Dénes3,
Mészáros József4, Bücs Szilárd-Lehel2
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3Denevérkutatási és Védelmi Központ; 3Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;
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A Királyerdő hegység Románia barlangokban talán leggazdagabb régiója (0,79 barlang / km2), és 
ugyanakkor denevérek szempontjából az egyik legkutatottabb terület. Számos országos és kontinentális 
jelentőségű kolónia található itt, melyek közül az utóbbi években több részesült konkrét denevérvédelmi 
intézkedésekben (pld. denevérbarát barlanglezárás). Ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy számos ismeretlen kolónia és akár a területre/régióra új denevérfaj (pld. Rhinolophus blasii) is 
megtalálható az itteni barlangokban. Így kutatásunk fő célja olyan, Királyerdő hegységben található 
barlangok denevérfaunisztikai felmérése, melyekről nincs adat (vagy nincs recens adat) a romániai, 
denevérekkel kapcsolatos adatbázisokban és tudományos publikációkban. A kutatás végső célja a 
régió denevérvédelmének további erősítése, mely főképp a fellendülésben lévő barlangi turizmus miatt 
szükséges. A kétéves kutatás során több mint 60 Királyerdő hegységbeli barlang denevérfaunáját mérjük 
fel standard denevérkutatási módszerekkel a főbb évszakokban (tél – hibernálás, nyár - szülőkolóniák, 
ősz - nászidőszak). Az eddig felmért 20 helyszínen a romániai 32 denevérfajból 13-at már azonosítottunk, 
köztük olyan ritkábban észlelt fajokat is, mint az fehértorkú denevér (Vespertilio murinus). A hegységben 
rejlő lehetőségeket jól példázza, hogy már ebben a kezdeti szakaszban is két barlanggal bővíthetjük Románia 
országos és kontinentális jelentőségű denevér-szálláshelyeinek listáját. Az országos denevérmonitoring 
tükrében részleges eredményeink számos kérdést is felvetnek, elsősorban arra vonatkozóan, hogy mennyire 
hatékonyak a létező denevérvédelmi intézkedések a terület természetvédelmi kezelőinek jelenléte nélkül.

Bat research in the forgotten caves of the Pădurea Craiului Mountains – preliminary results

 e Pădurea Craiului Mountains are one of the most cave-rich regions in Romania (0.79 caves / km2), 
and at the same time are one of the most researched areas for bats. Several nationally and continentally 
important bat colonies are at home here, many of which received concrete bat conservation measures (ex. 
bat-friendly cave closings) in recent years. Despite this intensive research, our experience indicates that 
there are many undiscovered colonies and new species in these caves (ex. Rhinolophus blasii). Hence, the 
main scope of this research is to survey the bat fauna in those caves from the Pădurea Craiului Mountains, 
which do not show up in romanian databases or scienti  c publications.  e greater scope is to strengthen 
regional bat protection, especially due to a signiffi  cant increase in cave tourism activities. During the two 
years of the research we will survey more than 60 caves of the Pădurea Craiului Mountains, with standard 
bat research methods done in the main season (winter - hibernation, summer – nursery colonies, autumn 
– swarming activity). Till now we surveyed 20 locations, identifying 13 bat species from the Romanian 32, 
including also more rarely seen species like the parti-coloured bat (Vespertilio murinus). It speaks clearly 
about the potential of the area, that already at this early stage of the survey we can add two sites to the list 
of nationally and continentally important bat roosts of Romania. In light of the national bat monitoring 
programme, our data yields several questions, one of which is about the eff ectiveness of existing bat 
conservation measures in the absence of protected area custodians.
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A Torymus bedeguaris fajcsoport egy potenciálisan új tagja Kínából

Opra Edina1, Szekeres Erika1, Dénes-Avar Lehel1, Wang Yiping2, László Zoltán1
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A rózsagubacsdarazsak (Diplolepis sp.) fajszáma globálisan félszáz körül mozog, amelyek túlnyomóan 
észak-amerikai elterjedésűek. Európából és Ázsiából aránylag kevés fajukat ismerjük. Az észak-
amerikai kontinens őshonos fajai, valamint az európai őshonos fajok egyaránt rendelkeznek parazitoid 
közösségekkel. Ezeknek a közösségeknek a részét képezik a Torymidae családba sorolható fémfürkészek 
is. A Torymus bedeguaris az európai borzas rózsagubacs (Diplolepis rosae) egyik leglátványosabb és 
leggyakoribb parazitoidja, amely Észak-Amerikában szintén megtalálható. A közelmúltban kimutatták, 
hogy az észak-amerikai T. bedeguaris valójában egy morfológiailag homogén, azonban genetikailag 
heterogén fajcsoport. Kína Kanszu tartományában, Rosa sertata x rugosa hibrideken gubacsokat okozó, 
pillanatnyilag D. rosae-ként leírt faj gubacsaiból T. bedeguaris egyedeket jeleztek. Vizsgálatunkban, az 
előbbiekben említett elterjedési területről származó mintából kinevelt T. bedeguaris-ként azonosított 
egyedeket elemeztünk molekuláris és morfometriai módszerekkel. A morfometriai vizsgálatok alapján 
kijelenthető, hogy a T. bedeguaris fajba való besorolás helyénvaló, azonban a molekuláris eredmények egy 
újabb kriptikus fajt jeleznek. A továbbiakban tervezzük a T. bedeguaris egy kibővített kínai mintájának az 
elemzését, hogy az eddigi eredményeinket megerősíthessük, valamint tervezzük a morfológiai jellegek 
alaposabb vizsgálatát is.

A probable new member of the Torymus bedeguaris species group from China

Globally, the number of Diplolepis species is around 50.  ese species are more specious in North 
America. We only know of six species from Europe and nearly twice as much from Asia. Both North 
American and European native species have parasitoid communities with larvae that mostly feed on 
the larvae of the gall inducers. Parasitoid species belonging to the Torymidae family (Hymenoptera: 
Chalcidoidea) are a part of these communities.  e Torymus bedeguaris from the community of the 
European gall inducer Diplolepis rosae, is one of the most peculiar and common parasitoid species, that 
can also be found in North America. In the recent past it was shown, that while T. bedeguaris from North 
America is homogeneous morphologically, genetically is heterogeneous. In the Gansu province, of China, 
T. bedeguaris was reported from galls of a species quite close to D. rosae, which causes galls on Rosa 
sertata x rugosa hybrids. In our research, we analysed parasitoid individuals identi  ed as T. bedeguaris, 
from the samples collected in the area mentioned above, using molecular and morphometric methods. 
Based on our morphometric analyses, we can say, that the classi  cation of T. bedeguaris is correct, while 
the molecular analyses based on mtDNA barcodes show a p-distance of 2.73% between the European and 
the Chinese T. bedeguaris individuals. Furthermore, we plan to analyse an expanded Chinese sample of T. 
bedeguaris in order to underline our results, and we plan a more thorough examination of morphological 
features.
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Tollszár alak- és vastagság-vizsgálata

eltérő repülési stílussal jellemezhető fajok esetében
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Nagy László Jácint1, Lendvai Ádám Zoltán2, Pap Péter László1,2
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A tollak fő szerkezeti eleme a tollszár, melynek morfológiai jellemzői meghatározzák a tollak 
aerodinamikai erőkkel szembeni rugalmasságát és viselkedését. A repülés során az egyes tollak tengelyére 
ható erők iránya és mértéke különböző, eloszlásukat a szárny mentén pedig a madarak repülési stílusa is 
befolyásolja. Kutatásunk során négy eltérő repülési kategóriához (vitorlázó, sikló, csapkodó, énekesmadár-
típusú) tartozó madárfaj tollszár-morfológiáját vizsgáltuk, az egyes evezőtollak tollszárának négy 
pontjában mérve a hát-hasi és oldalirányú átmérők arányának változását. Eredményeink alapján a tollszár 
hát-hasi/oldalirányú vastagsági aránya szigni  kánsan változik az evezőtollak között és az egyes tollak 
tengelye mentén. Továbbá, a szárny mentén meg  gyelhető változás mintázata eltérő a négy vizsgált faj 
esetében. A vitorlázó és sikló repüléssel jellemezhető gólya és egerészölyv külső kézevezőinek tollszár-
vastagsági aránya csökkent a tollszár tengelye mentén, arra utalva, hogy a tollszár oldalirányú vastagsága 
kihangsúlyozottabbá válik a tollcsúcs felé. Ezzel szemben a belső kéz- és karevezők mindegyik szakasza hát-
hasi irányban volt vastagabb. A kárókatonánál, az alapi rész kivételével, az összes toll tollszárának minden 
egyes mérési pontjára nagyobb oldalirányú vastagság volt jellemző, mint hát-hasi. Ezzel ellentétben, a 
házi verébnél, a két külső szárnytollat leszámítva, minden evezőtoll vastagabb volt hát-hasi irányban, 
mint oldalirányban. Eredményeink alapján a tollszár eltérő irányból ható erőkkel szembeni rezisztenciája 
változik a tollszár tengelye mentén és az evezőtollak között, továbbá a változás mintázata eltérő a 
különböző típusú repülést folytató fajok között. Következtetéseinket a mérési pontok keresztmetszetén 
végzett másodrendű nyomaték-számítások is megerősítik.

Variation in shape and width of  ight feathers sha s
in bird species with diff erent  ight styles

 e variation in rachis morphology among species and individual  ight feathers may re  ect 
adaptations to requirements imposed by aerodynamic forces. Here we describe how the shape of the 
rachis, expressed by the dorso-ventral/lateral width ratio, changes along the longitudinal and lateral 
axis of the wing in four bird species with diff erent  ight styles:  apping-soaring (white stork),  apping-
gliding (common buzzard), continuous  apping (pygmy cormorant) and passerine-type (house sparrow). 
Overall, in each wing feather, irrespective of species identity, the rachis shape changed from circular to 
rectangular, from the calamus towards the feather tip.  e ratio between the dorso-ventral and lateral 
width of the calamus was similar along the wing in the four species, while the ratio at the base, middle 
and tip of the rachis changed in function of feather type and species. In distal primaries of the white stork 
and common buzzard, rachis width ratio decreased along the feather sha , indicating greater lateral than 
dorso-ventral width towards the feather tip, while the inner primaries and secondaries became broader 
dorso-ventrally. In pygmy cormorants the lateral rachis thickness exceeds the dorso-ventral width at each 
measurement point except at the calamus. Finally, in house sparrows the rachis was wider dorso-ventrally 
in each measurement points, except at the distal segment of the two outermost primary feathers. Our 
results suggest that the resistance of the rachis to in-plane and out-of-plane aerodynamic forces varies 
along the wing and across species. Furthermore, variation in bending resistance is supported by the altered 
second moment of area of diff erent rachis segments.
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A változó legelő- és kaszálóhasználat hatása rózsagubacsközösségek szerkezetére
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Az Erdélyi-medencében a hagyományos kaszáló- és legelőhasználat magas biodiverzitású 
élőhelyeket tart fenn. Azonban egyre szélesebb körben használják a magas hatásfokú kaszálógépeket, 
és ezzel párhuzamosan az intenzív legeltetést. A legelésző állatok növekvő száma, valamint a juhtartás 
következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a félszáraz gyepekre. A félszáraz gyepek egyik jellegzetes 
közösségalkotóját a vadrózsák (Rosa sp.) képezik. A vadrózsák számos rovarnak biztosítanak táplálékot és 
élőhelyet, köztük számos gubacsokozónak is. A borzas (Diplolepis rosae) és tüskés (D mayri) rózsagubacsok 
többszintes közösségnek biztosítanak élőhelyet, melynek alkotó tagjai lehetnek gubacsokozók, társbérlők, 
parazitoidok és hiperparazitoidok. A változó legelő- és kaszálóhasználat hatását vizsgáltuk e többszintes 
közösségek szerkezetére. Négy kezelési típust alkalmaztunk: kézi kaszálást, nehéz gépi kaszálást, modern 
könnyű gépi kaszálást, extenzív és intenzív legeltetést, illetve meg  gyeltük kontrollként a felhagyott 
területeket. Mindegyik kezelési típusból négy ismétlést végeztünk, így összesen 24 darab 1 hektáros 
kvadrátban vizsgáltuk a kezelések hatásait. A legnagyobb parazitoid abundanciát az extenzíven legeltetett 
területeken  gyeltük meg, a legalacsonyabbat pedig az intenzíven legeltettet területeken. A kézi kaszálás 
és az extenzív legeltetés a cserjék viszonylagos kíméletén keresztül megőrzi e többszintes közösségek 
komplexitását.

Eff ect of diff erent pasturing and mowing use on the composition of rose gall communities

In the Transylvanian Basin traditional meadow and pasture use maintains high value landscapes and 
thus, high nature value farmlands. Nowadays the traditional manual mowing is frequently replaced by the 
use of high-effi  ciency mowing machines and the extensive grazing has been taken up by the intensive one. 
 e growing number of grazing animals and the increasing number of shepherds are putting increasing 
pressure on semi-dry grasslands. One of the typical community components of semi-dry grasslands are 
wild roses (Rosa sp.). Wild roses provide food and habitat for many insects, including many gall inducers, 
between them the robin’s pincushion (Diplolepis rosae) and its closely relative, the prickled rose gall (D. 
mayri).  ese rose galls provide habitats for tritrophic communities, consisting of gall inducers, inquilines, 
parasitoids and hyperparasitoids.  e eff ect of changing pasture and mowing has been studied on the 
structure of these tritrophic communities through several types of treatment: manual mowing, heavy 
machine mowing, light machine mowing, extensive and intensive grazing, and through monitoring of 
also abandoned areas as controls. Four repetitions of each treatment type were performed, so a total of 24 1 
ha quadrates were tested for treatment eff ects.  e largest parasitoid abundance was observed in extensive 
grazing areas and the lowest in intensively grazing areas. Manual mowing and extensive grazing preserve 
the complexity of these tritrophic communities through the conservation of the rose shrubs.
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Kor függő plaszticitás egy csalánozó modell szervezet életmenet jellegeinél
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A fenotipikus plaszticitás fontos eleme a klonális élőlények életmenet stratégiáinak, ugyanis a 
változó környezethez való alkalmazkodás csökkentheti az alacsony genetikai variabilitás negatív hatásait. 
A plaszticitás egyik belső környezeti befolyásoló tényezője az életkor, mivel egyfelől a tapasztaltabb 
élőlények fejleszteni tudják a környezethez való alkalmazkodásukat, másfelől forrásallokációs prioritásaik 
is eltérőek különböző életkorban és fejlődési állapotban. Az életkor és az öregedés hatása bizonyított 
az ivartalanul szaporodó modellszervezetknél is, ám az életmenet jellegek életkortól függő fenotipikus 
plaszticitása kevéssé ismert és kiemelt a kutatásokban. Jelen kísérletben arra kérdésre kerestük a választ, 
hogy az életkor befolyásolja-e különböző életmenet jellegeket nyeles hidráknál (Hydra oligactis). A 
hőmérséklet csökkentésével történő ivaros szaporodás indukálása után számos ivaros szaporodásért 
és önfenntartásért felelős jelleget mértünk nyolc héten keresztül: ivaros szaporodó képletek (testis és 
petesejt) számát és megjelenésének kezdetét, az ivarsejtek számát, fejregenerációs képességet és az őssejtek 
számát. A jellegeket két korcsoportban vizsgáltuk (életkor a hűtés időpontjában: 1 hét és 4 hét) egy hím 
és egy nőstény vonalnál. Az ivari képletek szigni  kánsan később, valamint kisebb számban jelentek meg 
mindkét nemnél, mely sejt szinten is mutatkozott: az ivarsejtek is késletetve és kisebb számban jelentek 
meg a hűtéskor  atalabb állatokban. Ezzel párhuzamosan, az önfenntartással összefüggő fejregenerációs 
képesség és őssejtszám szigni  kánsan magasabb volt a hűtéskor  atalabb egyedeknél mindkét nem 
esetében. Eredményeink megerősítik a forrásallokációs modellek alapján várható életmenet stratégiákat, 
valamint betekintést adnak az életkor fontosságára ugyanolyan környezeti változásokra adott reakció 
esetén számos életmenet jellegnél mind szervezeti, mind sejt szinten.

Age-dependent plasticity of life-history traits in a cnidarian model organism

Phenotypic plasticity is an important component of the life-histories of clonal organisms, because 
adaptation to changing environment can alleviate the negative eff ects of low genetic variability. Age is one 
of the in  uential internal environmental cues for plasticity, since experienced individuals can improve 
their accommodation to the environment, their resource allocation priorities are diff erent in diff erent ages 
and life stages.  e eff ect of age and aging are known in model organisms capable for asexual reproduction, 
but the role of age in phenotypic plasticity of life-history traits is not well understood and focused in 
researches. In this study, we aimed to investigate the question, does investment into diff erent life-history 
traits change with age in Hydra oligactis? We induced sexual reproduction by lowering temperature and 
measured several aspects of both reproduction and self-maintenance for eight weeks: the number of 
reproductive organs (testis and eggs), start of sexual reproduction and the number of reproductive cells, 
along with head regeneration ability and number of stem cells. We measured these traits in two age groups 
(1 week and 4 weeks old at cooling) in a male and a female clone. We found that number of reproductive 
organs was signi  cantly lower and appeared later in both sexes, which was in accordance with cellular 
measurements: appearance of reproductive cells was delayed and marginally less intensive in younger 
animals at cooling. In line with this, head regeneration ability and number of stem cells re  ecting to self-
maintenance were signi  cantly higher in younger animals at cooling in both sexes. Our results support 
the expected diff erent life-history strategiesbased on resource allocation models, and provide an insight 
into the importance of age in animal reaction to environmental changes in several life-history traits at 
organismal and cellular levels as well.
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Ez az előadás a közelmúltban megjelent, hasonló című cikk (https://doi.org/10.1016/ 
j.ympev.2019.02.015) szöveges bemutatása. A fenti cikkben a 40 fajos génusz 31 fajának molekuláris 
 logenetikai analízise történt meg. A  logenetikus törzsfa alapján - amelyet Bayes-i és maximum 

likelihood mellett - koalescencia alapján képzett, datátl faj-fát is rekonstruáltunk mutatjuk be a génusz 
evulóciós történetét.

Evolutionary history of the Pasque-  owers (Pulsatilla):
Molecular phylogenetics and systematics

 is presentation is the oral version of the paper recently published by the authors (https://doi.
org/10.1016/j.ympev.2019.02.015). Genus Pulsatilla (Anemoneae, Ranunculaceae) is sister to Anemone s.s. 
and contains ca 40 perennial species of considerable horticultural and medical importance. We sequenced 
31 of those species, plus nine subspecies, two cultivars and six outgroups, for two nuclear regions (high-
copy nrITS and low-copy MLH1) and three plastid regions (rbcL, accD-psaI, trnL intron) in order to 
generate the  rst comprehensive species-level phylogeny of the genus. Phylogenetic trees were constructed 
using both concatenation-based (maximum likelihood and Bayesian inference) and coalescence methods. 
 e better supported among the internal nodes were subjected to molecular clock dating and ancestral 
area reconstruction, and karyotypic characters identi  ed by us using Fluorescence In Situ Hybridization 
were mapped across the tree.  e preferred species tree from the coalescence analysis formed the basis 
of a new infrageneric classi  cation based on monophyly plus degree of divergence.  e earliest divergent 
of the three subgenera, Kostyczewianae, is represented by only a single species that is morphologically 
intermediate between Anemone s.s. and core Pulsatilla. Subgenus Pulsatilla is considerably richer in 
species than its sister subgenus Preonanthus and contains three monophyletic sections. Species possessing 
nodding  owers and pectinately dissected leaves are phylogenetically derived compared with groups 
possessing erect  owers and palmately lobed leaves. Pulsatilla separated from Anemone s.s. at ca 25 Ma. 
Our results indicate a central Asian mountain origin of the genus and an initial diversi  cation correlated 
with late Tertiary global cooling plus regional mountain upli , aridi  cation and consequent expansion of 
grasslands.  e more rapid and extensive diversi  cation within subgenus Pulsatilla began at ca 3 Ma and 
continued throughout the Quaternary, driven not only by major perturbations in global climate but also 
by well-documented polyploidy.
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Közös vendégek - közelrokon hangyafajok mikobiótájának összehasonlító vizsgálata

Szabó Ágota1,2, Szabó Emerencia1, Dénes Avar-Lehel1, Markó Bálint1,2

1Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,
2Rendszerbiológiai, Biodiverzitás és Biológiai Erőforrások Kutatóközpont,
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; szabo.agota997@gmail.com

Ha a hangya-gomba kapcsolatokra gondolunk, bizonyára a levélvágó hangyák által gondozott gomba-
kertek vagy a Cordyceps gombafajok által parazitált zombi-hangyák jutnak eszünkbe. Kutatásaink során 
mi egy kevésbé ismert és kutatott együttélésre fókuszáltunk: annak a gomba  órának az összetételét 
vizsgáltuk, amely a Myrmica scabrinodis és a vele közelrokon M. gallienii kutikulájának felszínén van jelen. 
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a közeli rokonságban álló hangya fajok - melyek hasonló élőhelyigényekkel 
rendelkeznek - testfelszíni mikobiótája mennyire különböző, illetve arra, hogy a a mikobióta összetétele 
mennyire tér el a különböző populációk között. Ennek érdekében három területről gyűjtöttünk be 
egyedeket mindkét faj esetében. A kiválasztott hangyák fagyasztott tetemeit egy speciális táptalajra 
helyeztük, majd a gombák kifejlődése után makro- és mikroszkópikus illetve molekuláris vizsgálatokat 
végeztünk a talált gombafajok meghatározásának érdekében. Eredményeink igazolták elvárásainkat: 
valóban van különbség a két hangyafaj felszínén megtalálható gombák faji diverzitása között illetve az 
élőhely is hatással van a mikobióta alakulására és összetételére.

Common guests - comparative study of the mycobiota of closely related ant species

When we think of ant-fungi relationships the  rst thing that comes in our mind are the fungal 
gardens of the leaf cutter ants or the zombie-ants parasitized by Ophiocordyceps fungi. In the frame of 
our study we focused on a less known cohabitation: we examined the composition of the mycobiota that 
resides on the cuticle of the ant Myrmica scabrinodis and its close relative M. gallienii. We were interested 
whether the ectocuticular mycobiota of closely related ant species - which have similar habitat preferences 
- diff ered, but also whether its composition changed between diff erent populations. In order to study this 
we collected ants from both species from three diff erent locations. We placed the frozen corpses of the 
selected individuals on a speci  c agar plate, and a er the development of fungal colonies we applied both 
microscopy techniques and molecular methods to identify the fungal species. Our results con  rmed our 
expectations: indeed there is a diff erence between the fungal diversity found on the surface of the two ant 
species and the composition of the mycobiota diff ers among populations.
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Nagygombák molekuláris taxonómiájának megalapozása: az Erdélyi-szigethegység 
pókhálósgombáinak előzetes eredményei (Cortinarius, Basidiomycota)

Szabó Emerencia1, Dima Bálint1,2, Dénes Avar-Lehel1, Szabó Ágota1,
Kovács Orsolya1, Keresztes Lujza1

1Faculty of Biology and Geology, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 2Department of Plant 
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A molekuláris módszerek alkalmazása a taxonómiailag problémás bazídiumos nagygombák esetében 
(Cortinariaceae, Russulaceae stb.) megalapozhatja a fajszintű azonosítást, valamint a fajon belüli változatosság 
felismerésének lehetőségét, melyet a klasszikus morfológiai módszerek nem mindig tesznek lehetővé. Erre 
leginkább alkalmas a riboszomális RNS génkomplex ITS-szakasza, amely a gombák általános vonalkód 
(barcoding) régiója. A pókhálósgombák (Cortinarius) a legnagyobb fajszámú kalaposgomba-nemzetség. 
Romániában a pókhálósgombák kutatása, messze elmarad a nemzetközi gyakorlathoz képest, a fajszintű 
azonosítás nehézsége és a molekuláris adatok hiánya miatt. Kutatásunk során a pókhálósgombák nemzetségéből 
25 példányt gyűjtöttünk be 2018 őszén, főként az Erdélyi-Szigethegységből. Eredményeinket a NCBI, 
BOLDSYSTEM, UNITE online felületek használatával elemeztük, majd  logenetikai vizsgálatokat végeztünk. A 
Romániai lelőhelyi adatokat megerősítve igazoltuk a következő fajok előfordulását: Cortinarius camphoratus, C. 
caninus, C. collinitus, C. glaucopus, C. holoxanthus, C. huronensis, C. multiformis, C. renidens, C. semisanguineus, 
C. subtortus. A már korábban jelzett fajok mellett sikerült hat, Romániára új fajt is megtalálnunk: Cortinarius 
caesiophylloides, C. holoxanthus, C. incognitus, C. neofurvolaesus, C. ochraceopallescens, C. psudonaevosus, C. 
rufoallutus. Eredményeink azt mutatják, hogy a molekuláris taxonómiai módszerek bevezetése a fungisztikai 
vizsgálatokba egy alkalmas kiegészítő módszer a morfológiai alapú felismerés mellett, ami eddig ki nem mutatott 
fajok gyors, fajszintű azonosítását is lehetővé teszi. Célunk, egy jól használható DNS-szekvenciákon alapuló 
vonalkódkönyvtár létrehozása, amely segítséget nyújthat a Romániából már jelzett fajok megerősítésére, valamint 
a még nem ismert vagy potenciálisan új fajok kimutatására molekuláris módszerek alapján. Jelen munkát 
Magyarország Collegium Talentum 2018 programja támogatta.

Molecular support in Fungi taxonomy: preliminary results on Cortinarius (Agaericales, 
Basidiomycota) from the Apuseni Mountains, Romania

 e use of molecular methods in taxonomically problematic fungal groups (e.g. Cortinariaceae, Russulaceae, etc.) 
can improve species level identi  cations, and can also help to detect intraspeci  c variability, which are challenging based 
on classical morphological methods.  e nrDNA ITS region has recently been proposed and widely used as the offi  cial 
barcoding region for fungi in molecular taxonomy. Cortinarius is the most species rich genus among macrofungi with 
more than 2000 species worldwide. In Romania, however, the taxonomic and distributional knowledge of this genus 
is far behind from international level due to the diffi  culty of the morphology-based species level identi  cation and the 
lack of molecular data. In our research, 25 Cortinarius specimens were collected during 2018 autumn, mainly from 
the Apuseni Mountains.  e ITS region was ampli  ed and sequenced, and the resulting sequences were compared to 
NCBI, BOLDSYSTEM and UNITE online databases. Phylogenetic analyses were also performed. Our results veri  ed 
the presence of the following species in Romania: Cortinarius camphoratus, C. caninus, C. collinitus, C. glaucopus, C. 
holoxanthus, C. huronensis, C. multiformis, C. renidens, C. semisanguineus, C. subtortus. Beside the already reported 
species we also con  rmed the occurrence of six species new to Romania: Cortinarius caesiophylloides, C. holoxanthus, 
C. incognitus, C. neofurvolaesus, C. ochraceopallescens, C. psudonaevosus, C. rufoallutus. Our results show that the 
introduction of molecular methods in taxonomic investigations of macrofungi is a suitable complementary method of 
the morphology-based species recognition, but it can also be suitable for rapid identi  cation of species that have not yet 
been reported from the region. Our aim is to create a DNS barcode library based on the standard ITS sequence data.  is 
can support the molecular identi  cation of those macrofungi species which can hardly be detected by using solely the 
classical morphology-based methods.  is work was supported by the Hungary’s Collegium Talentum 2018 program.
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Egy eddig felfedezetlen sugaras fémfürkész (Pteromalus sp.)
a jajrózsa (Rosa spinosissima) egyik gubacsának parazitoid közösségéből

Szekeres Erika, Opra Edina, Dénes-Avar Lehel, László Zoltán

Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, BBTE, Kolozsvár; szekeres.erika@yahoo.com

A jajrózsa egyik leggyakoribb gubacsokozó faja a párnás rózsagubacsdarázs (Diplolepis spinosissimae). 
Tekintettel ezen gubacsok sérülékenységére és késői érésükre, a bennük fejlődő közösség tagjainak 
kinevelése sokkal bonyolultabb, mint a náluk jobban ismert borzas rózsagubacsdarázs (Diplolepis 
rosae) esetében. A borzas rózsagubacs egyik gyakori parazitoid faja a Pteromalus bedeguaris sugaras 
fémfürkész, amely eddigi ismeretek alapján a párnás rózsagubacsban is előfordul. Azonban a párnás, 
gyöngy- (D. eglanteriae) és tüskés gyöngygubacs (D. nervosa) esetében időnként jeleztek egy faji szintig 
be nem azonosított Pteromalus-t is. Célunk ez utóbbi csoportba sorolható egyedeknek a P. bedeguaris 
fajjal való genetikai és morfometriai összehasonlítása annak érdekében, hogy megállapítsuk eltérnek-e 
faji szinten egymástól. Eredményeink alapján elmondható, hogy a molekuláris különbségek egy eddig 
le nem írt, tudományra új fajt fedtek fel, azonban a morfometriai adatok nem jelzik egyértelműen az 
eltérést. Az eddigi adatok alapján a középső lábszár hosszának és a tor szélességének aránya, valamint 
a fej- és szemhossz aránya bizonyult a két csoportot legjobban elkülönítő jellegnek. A mitokondriális 
COI szekvenciak alapjan készített  logenetikai fa ket jól elkülönülő csoportot mutat, a közöttük levő 
távolsag 9.3 %. A közeljövőben tervezzük a morfometriai méréseink mintanagyságának kiterjesztését, 
és amennyiben eddigi eredményeinket az új mérések alátámasztják, tervezzük a faj tudományos leírását.

An undescribed Pteromalus sp. from the parasitoid community of a rose gall
occurring on the scotch rose (Rosa spinosissima)

One of the most common gall inducing insect on scotch rose is Diplolepis spinosissimae. Considering 
the vulnerability and late maturation of these galls, the handling of collected galls to hatch the community 
members is more complicated than in the case of Diplolepis rosae. One of the common parazitoid 
species of the Diplolepis rosae is Pteromalus bedeguaris, which based on previous knowledge also occurs 
in the D. spinosissimae. However, in the case of both Diplolepis eglanteriae and D. nervosa occasionally 
an unidenti  ed Pteromalus species was reported.  e aim of our study was to compare the latter group 
genetically and morphometrically with P. bedeguaris in order to determine whether they diff er from each 
other at species level. Based on our results, it can be stated that molecular diff erences revealed a new 
species that has not been described yet, but the morphometric data do not clearly indicate this diff erence. 
On the basis of data so far, the ratio of middle leg length and mesosomal width, as well as the ratio of 
head and eye length, proved to be the most distinctive traits between the two groups.  e mitochondrial 
COI sequences show two well diff erentiated groups, with a high, 9.3% p-distance. In the near future we 
are planning to expand the sample size used for morphometric measurements, and if our results are 
supported by the new measurements, we plan the scienti  c description of the species.
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A limfoid follikulusok cortexének karakterizálása és kialakulása a bursa Fabriciiben

Szőcs Emőke, Soós Ádám

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Biológia és Ökológiai Intézet, RO-400084 Kolozsvár, 
Kogalniceanu u. 1; soos.adam10@gmail.com

A bursa Fabricii (BF) a madarak primer nyirokszerve, melynek szerkezeti és működési alapegységeiben, 
a limfoid follikulusokban zajlik a B-sejtek érése. A follikulusok két, szövettanilag és fejlődéstanilag, 
jól elkülönült kompartmentből az ektodermális eredetű velőállományból és a mesodermális eredetű 
kéregállományból állnak. Annak ellenére, hogy a B sejtek éréshez szükséges follikuláris velőállomány 
szövettana részletesen karakterizált, az ontogenetikailag később megjelenő kortikális régió szöveti 
és molekuláris összetétele nem ismert. Munkánk során a limfoid follikulusok kéregállományának 
mikroszkópos jellemzését végeztük kikelt állatok BF metszetein, illetve nyomon követtük kialakulását 
különböző korú embriókban. A chB6+/IgM+ molekulákat kifejező medulláris B sejtekkel ellentétben a 
kéreg B sejtjei IgM-et nem expresszálnak. A kéregben dendritikus sejt nincs, viszont kisszámú makrofág 
megtalálható. A desmin+/vimentin+ molekulákat kifejező kérgi retikulumsejtek collagén (I-es, III-, 
IV-, VI-típusú), laminin, tenascin-C, illetve HSPG-ben gazdag extracelluláris mátrix (ECM) hálózatot 
képeznek a B sejtek számára. Az ECM karakterizálás során azt találtuk, hogy míg a mátrix fehérjék 
többsége embrionális bursában is jelen van, addig a tenascin-C expressziója először csak a 16 napos embrió 
bursa kezdeményében  gyelhető meg a follikulusbimbók körül. Végül, infectious bursal disease vírussal 
(Gumboro vírus) fertőzött 4 hetes csirkékben kimutattuk, hogy miközben a velőállomány chB6+ B-sejt 
állománya és hámretikulum hálózata jelentős leépülésen esik át, addig a kéregállománynak retikuláris 
szerkezetében és az ECM expressziójában nem történik változás. Feltételezzük, hogy 1.) a follikulusok 
kéregállományának B sejtes kolonizációjában a tenascin-C expressziójának kiemelt szerepe lehet. 2) A 
Gumboro fertőzésre jellemző csökevényes BF regenerációja a kérgi sejtekből kiindulva történik meg.

Characterization and development of the lymphoid follicular cortex in the bursa of Fabricius

Bursa of Fabricius (BF) is the primary lymphoid organ of avian species, responsible for B-lymphocyte 
maturation.  e structural and functional units of the organ, the lymphoid follicles, consist of two 
histologically and embryological distinct compartments: the medulla of ectodermal origin and the cortex 
of mesodermal origin. Despite the fact that the histology of the follicular medulla is well characterized, the 
histology and molecular composition of the ontogenetically later emerging cortex is less clear. Our study 
focuses on the microscopic characterization and ontogeny of the lymphoid follicular cortex in the BF.  e 
cellular content of the cortex and the medulla suggested that they were diff erent cellular compartments. In 
contrast to the medullary compartment, the cortical CD45+/chB6+ B-lymphocytes do not express surface 
IgM. In the cortex the desmin+/vimentin+ reticular cells of mesodermal origin produce extracellular 
matrix (ECM) rich in HSPG, collagen (type I, III, IV, VI), laminin and tenascin-C, unlike the medulla 
where there is no detectable ECM. Characterization of the ECM showed that compared to most of the 
ECM proteins which are produced by the developing BF mesenchyme, expression of tenascin-C can be  rst 
observed on 16th day of embryogenesis, surrounding the developing follicle buds. Next, we revealed that 
in the infectious bursal disease virus (Gumboro virus) infected BF the chB6+ B cell population gradually 
disappear, the epithelial reticular cells of the medulla involute, but the reticular structure and the ECM 
expression pattern of the cortex remain stable. Based on these results we propose, that (1) the expression 
of tenascin-C might play a crucial role in the B-cell colonization of the follicular cortex,(2) in Gumboro 
infected BF the presence of cortical chB6-/CD45+ hematopoietic cells and the ECM is prerequisite for the 
bursal follicular regeneration.
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Kriptikus küllőfajok (Gobio) populációinak szimultán genetikai és morfometriai vizsgálata
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A magyarországi dombvidéki patakokban karakterisztikus állományalkotó fenékjáró küllő (Gobio) 
állományai nagymértékű genetikai és morfometriai változatosságot mutatnak. Egy előző genetikai 
vizsgálat eredményei szerint a területről három valid faj, illetve két ezidáig ismeretlen haplocsoport 
jelenléte igazolt. A valid fajok közül a G. obturirostris, az ország ÉNY-i régiójában gyakori, a G. gobio és a 
G. carpathicus az ÉNY-i országrészben, valamint a a tiszai vízgyűjtőn sporadikusak. Az ezidáig tisztázatlan 
taxonómiai helyzetű két haplocsopot az ország DNY-i területén, illetve a tiszai vízgyűjtőn bizonyultak 
dominánsnak. Jelen munkánk célja, hogy szimultán elvégzett  logenetikai (608b hosszú mtCR szakasz 
szekvenálás) valamint geometriai és távolság alapú test és pikkely morfometriai vizsgálatok eredményeit 
felhasználva bemutassuk az ország különböző részeiről származó küllőállományok morfometriai 
különbségeit. A vizsgált 103 egyed mintáinak genetikai elemzése során kilenc haplotípust tudtunk 
kimutatni, melyeket négy haplocsoportba soroltunk, viszont a haplotípusok közti legnagyobb eltérés sem 
haladta meg a 2.1%-ot. A genetikai vizsgálatok eredményei alapján csoportosított egyedek morfometriai 
vizsgálata során szigni  káns csoportok közötti eltéréseket találtunk. Ugyanakkor ezek a különbségek 
csak nagyobb egyedszámú csoportok (>20 egyed/csoport) vizsgálatával mutathatók ki. Az eredményeink 
alapján továbbá elmondható, hogy a vizsgált állományok morfometriai különbségeinek kialakításában 
a  logenetikai adottságok és a populációs hovatartozás hasonló mértékű szerepet játszik. Munkánkat a 
OTKA PD115801 és a GINOP-2.3.2.-15-2016-00004 pályázatok, valamint az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíja (BO/0022/18/8) támogatta.

Morphometric diff erences of distinct Carpathian gudgeon (Gobio) haplogroups

Althought stream dwelling gudgeons (genus: Gobio) are widely distributed  sh in hilly streams 
of Carpathian basin, their phylogenetic and taxonomic relationships have not been revealed in detail. 
Results of a previous comprehensive study indicated three dominant haplogroups from the Hungarian 
hilly streams, which from the sole valid species (G. obtusirostris) is distributed in the North-West region 
of the country. While two unevaulated haplogroups so far proved to be dominant in the East and South-
West area of Hungary respectively.  e geographic distribution and the moderate genetic distances of 
these three haplogroups suggest ongoing allopatric speciation in the Carpathian basin. In order to reveal 
the potential morphologic and morphometric diff erences of these Gobio haplogroups (cryptic species?), 
phenotypic data of 103 genetically identi  ed gudgeon individuals originated from  ve populations 
situated to the East, North, and South-West areas of Hungary were compared. Scale shape and lateral 
line scale number analyses showed only slight diff erences. But results of body shape and distance based 
morphometric analyses showed, signi  cant detachments among the three haplogroups.  erefore it seems 
contrary the moderate (max. 2.1% of 608b long mtCR sequences) genetic detachments, if larger number 
(~20) individualsâ€™ data is analysed, these groups show detectable phenotypic diff erences. Even if the 
among haplogroup morphometric diff erences show similar magnitude as if the data would be analyzed on 
population level.  is study was supported by the OTKA PD115801, GINOP-2.3.2.-15-2016-00004 and 
BO/0022/18/8 projects.
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Kaszálás és legeltetés hatása szikes gyepek ízeltlábú közösségeire
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Európában a természetközeli gyepekhez számos specialista ízeltlábú faj kötődik. A megfelelő 
gyepkezelés elengedhetetlen a diverzitásuk és funkciójuk fenntartása szempontjából. Vizsgálataink során 
kaszált és legeltetett szikes sztyepp és szikes rét foltokban végeztünk talajcsapdás és fűhálós mintavételt a 
kaszálás és legeltetés hatásának összehasonlítására. A gyepkezelésnek, azaz az évente egyszeri kaszálásnak 
és a szarvasmarhával történő, extenzív legeltetésnek az ízeltlábúak fajgazdagságára, abundanciájára és 
funkcionális diverzitásra gyakorolt hatását kevert modellek segítségével vizsgáltuk. A növényzeten mozgó 
poloskák és egyenesszárnyúak érzékenyebben reagáltak a kaszálásra: a diverzitásuk kisebb volt a kaszált 
részeken. A közösségszerkezet eltolódott a jó terjedőképességű és herbivór fajok felé a poloskák, illetve a 
kisebb méretű fajok felé az egyenesszárnyúak esetében. A talajon mozgó pókok esetében nem találtunk 
szigni  káns különbségeket a kaszált és legeltetett részek között. A futóbogarak fajszámára és abundanciájára 
a gyepkezelés és a vegetációtípus interakciója gyakorolt szigni  káns hatást: a mélyebben fekvő, nedves 
szikes rét foltokban a kaszálás negatív hatással volt, míg a száraz szikes sztyepp foltokban nem volt 
szigni  káns különbség a legelés és kaszálás hatása között. Eredményeink alapján az ízeltlábúak számára 
az extenzív legeltetés a megfelelő kezelés szikes gyepeken. A hagyományos extenzív gyephasználattól való 
eltérés általában nem kedvező a biodiverzitás megőrzése szempontjából.

Eff ects of grazing and mowing on the arthropod assemblages of salt grasslands

Seeking the best management practices is essential for preservation of biodiversity in semi-natural 
grasslands, which are one of the most important habitats for biodiversity conservation in Europe. In the 
present study we assessed the eff ects of two widely applied management practices i.e., extensive grazing 
and annual late mowing on the species richness, abundance and functional diversity of arthropods in 
Hungarian salt grasslands. Spiders and ground beetles were sampled using pitfall traps, orthopterans and 
true bugs were sampled using sweep nets. Based on the results of the mixed-models, the abundance of 
orthopterans and true bugs, and the species richness and functional diversity of true bugs were lower in 
mown sites compared with grazed ones. In mown sites, orthopteran assemblages shi ed toward species 
with smaller body size and true bug assemblages toward herbivores and good dispersers. Spider and 
ground beetle assemblages did not diff er signi  cantly between grazed and mown sites, even though the 
interacting eff ect of vegetation type and management suggested a negative in  uence of mowing on the 
diversity of ground beetles in salt meadow patches. We conclude that plant-dwelling arthropods respond 
more sensitively to the introduction of mowing than ground-dwelling arthropods. Based on our results, 
traditional management practices should be prioritized during grassland conservation, as introduction of 
an alternative management practice might be less eff ective in preserving grassland biodiversity.
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Természetvédelem mezőgazdasági területen? ‒ Biológiai védekezés hatékonyságának tesztelése 
agrár-környezetgazdálkodási stratégiáknál

Török Edina1*, Földesi Rita2, Gallé Róbert1, Batáry Péter1

1MTA ÖK Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport, 2163 Vácrátót, Alkotmány 2-4., 
Magyarország; 2University of Bonn, Institute of Crop Science and Resource; Conservation, Agroecology and 

Organic Farming, 53121 Bonn, Auf dem Hügel 6, German; torok.edina@okologia.mta.hu

Az intenzív mezőgazdasági termelés egyre nagyobb környezeti és természeti károkat okoz. Nagyban hozzájárul 
az biodiverzitás drámai csökkenéséhez. Ennek megakadályozására dolgozták ki az agrár-környezetgazdálkodási 
programokat. Ezekhez kapcsolódóan két ellentétes stratégiát hasonlítottunk össze: szegregatív természetvédelem, 
amely a természetvédelmet és a termelést teljesen elválasztja egymástól (konvencionális) és az integratív 
természetvédelmet, amely ezeket kombinálja egy azon területen (pl. organikus gazdálkodás). Kutatásunkban ezt 
a két stratégiát hasonlítottuk össze biológiai védekezés hatékonyságának tekintetében. Vizsgálatunkat Dél-Alsó-
Szászország (Németország) tíz őszi búzát termesztő mezőgazdasági táján végeztük. Olyan tájakat választottunk, 
amelyek a parcellaméret tekintetében egy gradienst alkottak, és különböző stratégiával voltak művelve: 
konvencionálisan (kontroll), konvencionálisan mellette virágsávval (szegregatív) és organikusan (integratív). 
Minden területen vizsgáltuk a gabonakártevő vetésfehérítő bogarak lárváit és levéltetveket, valamint ezek 
természetes ellenségeit. Eredményeink azt mutatják, hogy az organikus gazdálkodásnál hatékonyan működik a 
biológiai védekezés. Ellenben a kontroll, konvencionális gazdálkodásnál magas volt a kártevők aránya és alacsony 
a ragadozóké, így a biológiai védekezés nem tudott hatékonyan megvalósulni. A virágsáv mint féltermészetes 
élőhely menedékként szolgál a kártevők és a ragadózóik számára, ennek ellenére a parazitoidok magas aránya 
hatékonynak bizonyult a levéltetvek ellen. Összefüggést találtunk a mezőgazdasági parcella mérete és a 
ragadozók száma között: minél kisebb volt a táji heterogenitás, azaz nagyobb a parcellák mérete, annál kevesebb 
volt a természetes ellenség. Következésképpen a biológiai védekezés hatékony lehet mind az organikus, mind a 
virágsávok alkalmazása által. Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a különböző stratégiáknál  gyelembe 
kell venni a kon  gurációs heterogenitást. 

Conservation in agricultural area? ‒ Testing biological control of diff erent agri-environment 
schemes

Agricultural intensi  cation has led to a dramatic loss of species and associated ecosystem services over the past 
centuries. Agri-environment schemes (AES) have been developed to react to the challenges caused by agricultural 
intensi  cation and to promote biodiversity. Several schemes follow at local scale either a land sparing strategy 
production and conservation goals on separate areas, like  owering strips conventional farming or a land sharing 
strategy with production and conservation goals on the same area, like organic farming. In this study we tested AES 
strategies are more eff ective in controlling crop pests via natural enemies. We selected 10 agricultural landscapes (in 
Southern Lower Saxony, Germany) that contained three winter wheat along a  eld size gradient and represented the 
fallowing treatments: conventional  eld (control), conventional  eld with adjacent  ower strip (land sparing) and 
organic  eld (land sharing). We used two transects per  eld (edge and interior) where we sampled crop pests such 
us cereal leaf beetles (CLB) and cereal aphids as well as their natural enemies. Our results indicate that biological 
control of organic farming was better than conventional farming. Since we detect high abundance of pests and 
low abundance of predators in conventional strategy therefore low biological control maybe indicate of chemical 
treatments. Flower strips which semi natural habitat protected several pests and predators too.  ey also increased 
parasitism rates of aphids, potentially outweighing this previous negative eff ect. In addition, we detected interaction 
of natural enemies and small mean  eld sizes. Decreasing landscape heterogeneity, i.e. larger  eld size supported less 
natural enemy. Since biocontrol is a key ecosystem service in sustainable agriculture, the conservation of such species 
has to be extended. AES strategies conventional  eld with adjacent  ower strip and organic  eld are more eff ective in 
controlling crop pests via natural enemies. However, it is important to take into account con  guration heterogeneity.
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Rendszeres kontrollálatlan égetés hatása a lejtősztyepprétek specialista fajaira

Valkó Orsolya1, Kelemen András2, Miglécz Tamás2, Török Péter3,
Deák Balázs1, Tóth Katalin2, Tóth János Pál4, Tóthmérész Béla1

1MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport / MTA-DE Biodiversity and Ecosystem Services Research Group; 
2Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék / University of Debrecen, Department of Ecology; 3MTA-DE 
Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport/MTA-DE Lendület Functional and 

Restoration Ecology Research Group; 4MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport / MTA-
DE Lendület Evolutionary Phylogenomics Research Group; valkoorsi@gmail.com

A természetvédelmi céllal megtervezett égetés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kezelés intenzitása, 
kiterjedése és gyakorisága alkalmas legyen a felhalmozódott avar eltávolítására és a nyílt tájszerkezet fenntartására, 
de ne károsítsa a gyepek specialista fajait. Közép- és Kelet-Európa számos országában, különösen a hegylábi 
területeken elterjedt gyakorlat a nagy kiterjedésű domboldalak gyepjeinek rendszeres tavaszi égetése. A kutatás 
során rendszeresen égetett és nem égetett (kontroll) lejtősztyeppek  tomasszájának fajösszetételét vizsgáltuk 
az Aggteleki Nemzeti Parkban. Ez a mintavételi elrendezés lehetővé teszi, hogy egy széles körben elterjedt, de 
kevéssé vizsgált égetési gyakorlat hatásait megértsük. Az eredmények alapján a rendszeres égetés ugyan alkalmas 
az avarfelhalmozódás csökkentésére, de nem alkalmas a fajgazdag gyepek fenntartására. A rendszeresen égetett 
gyepekben nagyobb volt az élő és dudvanemű  tomassza, és kisebb volt az avar mennyisége, mint a kontroll 
gyepekben. Mindezek ellenére eredményeink alapján a gyakori égetés hosszú távon károsan hat a gyepi specialista 
fajokra, így nem javasolható a vizsgált fajgazdag gyepek természetvédelmi kezelésére. A kontroll gyepekben 
nagyobb volt a növényzet Shannon diverzitása és több volt a virágzó fajok száma, a virágzó hajtásszám és a virágzó 
fajok aránya, mint az égetett területeken. A gyomok és zavarástűrő fajok  tomasszája az égetett, míg a specialista 
fajok  tomasszája a kontroll területeken volt nagyobb. Kimutattuk, hogy a rendszeres égetésre leginkább a 
sztyeppi  óraelemek, illetve az élőhely-specialista fajok érzékenyek, így a rutinszerűen és kontroll nélkül végzett 
égetés gyakorlata komoly veszélyt jelent a gyepek fajgazdagságára. Az égetéses gyepkezelés egyik kulcsfontosságú 
pontja a tűz gyakoriságának megfelelő megválasztása, amit semmiképpen nem a teljes gyepállomány szintjén, 
hanem kontrollált, kis léptékű vizsgálatokkal kell tesztelni.

Litter removal does not compensate detrimental  re eff ects on biodiversity
in regularly burned semi-natural grasslands

Regulation of plant biomass accumulation is a key issue in eff ective grassland conservation in Europe. 
Burning is an alternative tool to regulate biomass dynamics in semi-natural grasslands even in the absence 
of grazing or mowing. We tested the eff ects of regular spring burning on the biomass fractions and  ne-
scale plant species composition of species-rich foothill grasslands in North-Hungary.  ere were  ve 
regularly burned and  ve control grasslands in the study, we collected twenty 20 x 20-cm sized biomass 
samples from each. We analyzed the main fractions (litter, graminoid and forb biomass), and the species-
level biomass scores, and  owering success in the control and burned grasslands. We revealed that  re 
increased the amount of forb biomass and decreased the amount of litter, which suggested that regular 
burning might be feasible for regulating biomass dynamics.  e non-metric multi-dimensional scaling 
(NMDS) showed a high similarity of the control and burned grasslands in species composition. However, 
plant diversity, and the number of  owering shoots decreased signi  cantly in the burned grasslands. 
In regularly burned sites we found a signi  cant decline of specialist species, as well as of steppic  ora 
elements. Our results showed that besides its positive eff ect on biomass dynamics, high-frequency burning 
threatens the overall diversity and specialist plant species in semi-natural grasslands. We recommend that 
proper  re regimes should be  rst studied experimentally, to provide a scienti  c basis for the application 
of prescribed burning management in such habitats.
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Nagy táplálék-hálózatok stabilitásáról

Veres Róbert, László Zoltán

Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, BBTE, Kolozsvár; veresrobi18@gmail.com

A stabilitás hosszú ideje képezi a komplex hálózatok kutatásának egyik forró pontját. Máig 
izgalmas kérdés maradt: ha a kis rendszereket elméletileg magas stabilitás jellemzi, hogyan képesek az 
olyan nagy rendszerek fennmaradni, amelyek számára alacsony stabilitást prediktálnak? Nagyméretű 
empirikus hálózatok esetében leggyakrabban esettanulmányokkal találkozunk. Az olyan elemzések, 
amelyek méretfüggő stabilitást vizsgálnak ritkák és relatíve kis mérettartományokat vesznek  gyelembe. 
Kutatásunk célja nagyszámú és kiterjedt méretintervallumú hálózatok stabilitásának vizsgálatával igazolni, 
hogy a nagyméretű táplálék-hálózatok stabilabbak kisméretű társaiknál. Összesen 450 darab olyan 
empirikus táplálék-hálózatot vizsgáltunk meg, melyeknek mérettartománya 3 és 263 csomópont között 
mozgott. Tudomásunk szerint a mienk az első olyan elemzés, amelyben ekkora számú és méretű empirikus 
hálózatokat vizsgálnak. Az általunk vizsgált hálózatok szárazföldi, tengeri és édesvízi hálózatokat egyaránt 
tartalmaznak. Eredményeink alapján a hálózatméret növekedésével a stabilitás logaritmikusan növekszik, 
úgy a zavarások után számolt visszatérési időket, mint a felsőbb tro  kus szintek másodlagos extinkcióiból 
számolt robusztusságot  gyelembe véve. Az általunk vizsgált empirikus hálózatok alapján a nagy hálózatok 
stabilabbaknak mondhatók kis társaiknál, amely összefüggés alapján a stabilitás-komplexitás vitát új 
nézőpontba állíthatjuk.

About the stability of large food webs

For a long time, stability has been one of the hot spots in complex network research. Up to now, it 
remained an intriguing question: if small networks theoretically are characterized by high stability, how 
can the large ones characterized with low stability persist? In the case of large empirical networks, case 
studies are most o en encountered, but analyses targeting size dependent stability are rare and have used 
relatively small size ranges. Our goal is to test the size dependent stability of trophic networks, to test 
our assumption that large trophic networks are more stable than small ones. A total of 450 empirical 
trophic networks with size range between 3 - 263 nodes were studied. To our best knowledge, this is the 
 rst analysis of empirical trophic networks involving such a large number of networks and such a large 

network size.  e analysed networks include terrestrial, sea and freshwater communities. According to our 
results, with the increasing network size, their stability increases logarithmically, taking into account both 
the return times following disturbances as well the robustness calculated from the secondary extinctions 
of the higher trophic levels. Based on our results, we can place the stability-complexity debate into a new 
perspective, since large trophic networks may be considered more stable than the small ones.
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Van-e összefüggés a gubacsdarázs parazitoidjának
tojócső-hossza és a gubacsok méretei között?

Csia Kata

Home Life Academy, Jackson, TN, csia.kata@gmail.com

A rózsagubacsdarazsak (Diplolepis sp.) hártyásszárnyú rovarok, melyek rendszertanilag a 
gubacsdarazsak (Cynipidae) családjába tartoznak. A rózsagubacsokban nem csupán a rózsagubacsdarázs 
lárvája, hanem több parazitoid faj lárvái is fejlődhetnek. Ezek a lárvák elsődlegesen a rózsagubacsdarázs 
lárváinak ragadozói. Ilyen például a T. bedeguaris faj. A kutatásban azt vizsgáltam, hogy a T. bedeguaris 
tojócsövének hossza és a rózsagubacs mérete között van-e összefüggés, illetve azt, hogy a különböző 
területekről összegyűjtött parazitoidok tojócsövének mérete között mekkora az eltérés. Három különböző 
területről származó T. bedeguaris nőstények testhosszát és tojócsövét, illetve azoknak a gubacsoknak a 
méretét vizsgáltam, amelyekben ezek fejlődtek. A Diplolepis rosae átlagos gubacs átmérőjével számolva, 
azt az eredményt kaptuk, hogy a tojócsőhossz a gubacsmérettel nincs összefüggésben, azonban, ha az 
összefüggést területenként vizsgáljuk, elmondható, hogy a kolozsvári mintában erős az összefüggés. 
Tehát az összefüggés populációnként változik, esetenként akár hiányozhat is. Amikor összefüggés volt 
a gubacsok mérete és a tójócső hossza között, akkor a gubacsok nagyobbak voltak, mint a másik két 
esetben. A tojócső hossza egy a lokális körülmények változásával kapcsolatos plaszticitással rendelkezhet 
a T. bedeguaris faj esetében.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentor: dr. László Zoltán docens. Középiskolai mentor: Csia Kinga-Emese. 

Is there a correlation between parasitoid
ovipositor length and rose gall?

Rose gall inducers (Diplolepis sp.) are hymenopteran insects that belong to the Cynipidae family. Inside 
rose galls may not only develop larvae of the inducers, but also the larvae of several parasitoid species. 
 ese larvae are primarily predators of the gall inducer larvae. T. bedeguaris is one of the parasitoids 
developing inside rose galls. During my research, I examined whether there is a correlation between the 
ovipositor length of T. bedeguaris and the size of gall in which they are developing. I examined also the 
diff erence between the ovipositor size of parasitoids collected from diff erent areas. I measured the body 
and ovipositor length of T. bedeguaris females from three diff erent areas and the size of the galls in which 
they developed. I found that the ovipositor length is not related to the gall size, however, if the relationship 
is examined by region, it can be said that the correlation in the Cluj sample is strong. So, the relationship 
varies by population, and sometimes it may be missing. When there was a correlation between the gall size 
and the ovipositor length, the galls were larger than in the other two cases.  us, the ovipositor length may 
have a plasticity associated with a change in local conditions in the case of T. bedeguaris.

 e study was carried out in the frame of the Nyárády Erazmus Gyula Programme of the Apáthy 
István Association. University tutor: Assoc. prof. Zoltán Lászl, PhD. University tutor: Csia Kinga-Emese. 
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Az immunválasz egyedi és koloniális szintű változékonysága a Myrmica scabrinodis hangyafajnál

Dézsi Júlia, Pál   Szidónia Zita

Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, Románia, szidipal  @yahoo.com

Az immunrendszer feladata az fertőzések meggátolása. Mint ahogy az emberek esetében is, ugyanúgy 
más fajoknál beleértve a hangyákat is különböző egyedek esetében az immunválasz egyedi különbségeket 
mutat. Mivel a hangyák társas lények, ezért esetükben megnő a fertőzések terjedésének lehetősége, és 
számos parazitának és betegségnek vannak kitéve. Ezek ellen különböző módokon védekezhet. Ilyen 
például az enkapszuláció, ami abból áll, hogy az idegen test körül, egy sejtburkot hoz létre a szervezet. Ez 
a típusú immunválasz elterjedt a rovarok, ízeltlábúak esetében. Kutatásunk célja a Myrmica scabrinodis 
hangyafaj esetében az enkapszulációs válasz kolónián belüli és populáción belüli változékonyságának 
vizsgálata. A vizsgált dolgozók egy populáció öt különböző kolóniájából származtak, és mind idős egyedek 
voltak, hogy kiszűrjük a kor hatását az immunválaszra. A hangyák első potrohszelvénye alá ültettünk 
egy idegen testet (nylon szál), amit két órát keresztül hagytunk benne, miközben a hangyákat lesötétített 
üvegcsékbe zártuk. Két óra elteltével a szálat óvatosan eltávolítottuk, majd glutaraldehid segítségével 
 xáltuk a szálra rakódott sejteket. Ez után foszfát puff erben tároltuk, majd mikroszkópra illesztett 

kamerával fotóztuk. Számítógépes program segítségével mértük meg a sejtréteg maximális vastagságát. 
Eredményeink azt bizonyítják, hogy, bár nem számítottunk hangyák esetében erre, jelentős eltérések 
tapasztalhatók az immunválasz mértékében, azaz egyedi különbségeket vettünk észre a dolgozók között.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentorok: Markó Bálint, Orbán-Bakk Kincső, Balaji Arabella. Középiskolai mentor: 
Vremir Magdolna.
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Mi történhetett az eocénben? Őskörnyezeti változások rekonstruálása az Erdélyi-medence 
Nummulites-együttesei alapján

Dimény Zalán1, Nagy Bernadette2

1Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár;
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A recens nagyforaminiferák nem hoznak létre jelentős, úgynevezett padszerű felhalmozódásokat, 
ellenben a Nummulites-es akkumulációk igen elterjedtek voltak az eocén (23,03-56 Mév) idején a 
Neotethys peremén. Mivel ezeknek a képződményeknek a kialakulása feltehetően jelentős hatással volt 
a szénkörforgásra és ezáltal a földi klímára, az őket befolyásoló paraméterek rekonstruálása segíthet 
az egykori klímaváltozások okainak a megfejtésében. Ezért vizsgálataink során két eocén (bartoni) 
nummulitesz-együttest hasonlítottunk össze, melyek az Erdélyi-medence egyik nummuliteszes padjának 
bázisáról, míg a másik annak alsó részéről származott. A biometriai adatokra és BPI-indexre támaszkodva 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a két eltérő, bár igen közeli rétegtani szinteben előforduló 
Nummulites perforatus és a főként N. beaumounti egyedekből álló Nummulites-együttesek eltérő tengeri 
környezetben élhettek és a Nummulites-es padok kialakulása az optimális környezeti feltételek beálltával 
elszaporodó N. perforatus-oknak köszönhető.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentorok: Kövecsi Szabolcs, dr. Silye Lóránd adjunktus. Középiskolai mentorok: Makó 
Katalin, József Éva.

What did happen in the Eocene? Reconstruction of the paleoenvironmental changes based on 
Nummulites-assemblages from the Transylvanian Basin

 e modern larger benthic foraminifera (LBF) do not form signi  cant accumulations, called 
banks. However, during the Eocene (23.03-56 Ma) these accumulations were very widespread along the 
Neotethyan margin. It is widely believed, that the deposition of the nummulitic-accumulations had a 
considerable impact on the carbon-cycle, accordingly the reconstruction of the paleoenvironmental 
parameters which controlled the appearance of nummulitic-banks could enlighten the causes and impacts 
of past climate changes.  erefore, we compared two Eocene (Bartonian) Nummulites-assemblages from 
the Transylvanian Basin: one collected from the base, and another one, collected from the lower part 
of a nummulitic bank.  e collected biometrical data and the state of preservation of the specimens 
expressed in BPI suggest that the two Nummulites-assemblages were deposited in two fairly diff erent 
sedimentary environment: the N. beaumounti dominated assemblage lived in a deeper environment and 
was replaced by the N. perforatus dominated assemblage as soon as the environmental conditions suff ered 
quit signi  cant changes.  e accumulation of the large nummulitic-banks resulted from the rapid and 
widespread colonization of the marine shallow-waters by the N. perforatus.

 e study was carried out in the frame of the Nyárády Erazmus Gyula Programme of the Apathy 
Istvan Association. University tutors: Szabolcs Kövecsi, Lecturer Lóránd Silye, PhD. Highschool tutors: 
Katalin Makó, Éva József.
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Fluocinolon-acetonid N kenőcs mellékhatása
vemhes és újszülött Wistar patkányokban

Juhász Petra-Zsuzsanna1, Kacsó Noémi-Eszter2

1Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti; juhasz.petra@yahoo.com;
2Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely; kacsonocyeszti@gmail.com

Közismert, hogy a dermatológiai kezelésekben széles körben alkalmazott glükokortikoidok 
zsíroldékonyságuk miatt gyorsan felszívódnak és számos másodlagos szisztémás mellékhatást okozhatnak. 
Előzetes kísérleteinkből kitűnik, hogy különböző korosztályú patkányon végzett rövidtávú Fluocinolonos 
kezelés egyes szervek szerkezeti és ultrastrukturális módosulását, illetve számos biokémiai paraméter 
változását okozta. A közelmúltban végzett vizsgálatokban arról számoltunk be, hogy a halogénezett 
glükokortikoszteroidok rövid és hosszú távú alkalmazása terhes patkányokban a csecsemőmirigy 
oxidatív állapotának változását okozza úgy a terhes anyákban, mint az újszülött állatokban. A fenti 
megfi gyelésekből kiindulva azt vizsgáltuk, hogy a Fluocinolon-acetonid N kenőccsel kezelt terhes 
anyák mellékveséjének diszfunkciója befolyásolja-e az újszülött állatok életképességét. Eredményeink 
azt mutatják, hogy a vemhesség során fellépő glükokortikoid többlet, az anya állatokban a mellékvese 
disztrófi áját okozza, ami a magzatok fejlődésére is hatással van, megváltoztatja anyagcseréjüket, amit az 
újszülöttek számának és életképességének csökkenése tükröz.
A kutatás az Apáthy István Egyesület, Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentor: dr. Kis Erika adjunktus, Középiskolai mentorok: Sárándi Annamária1, dr. 
Bálint István2

Eff ect of Fluocinolone –acetonid –N treatment
in pregnant and newborn White Wistar Rats

It has been established that topical glucocorticoids, widely used for dermatological treatments, 
have a high rate of transcutaneous penetration and once absorbed into systemic circulation they produce 
unwanted secondary systemic side eff ects.  As resulted from our preliminary experiments a short-
term epicutaneous treatment with Fluocinolone in various age groups of rats induces structural and 
ultrastructural modifi cations of some organs accompanied by several biochemical disorders. In recent 
studies elsewere we have reported that the short-term and long-term epicutaneouse applications of 
halogenated glucocorticosteroids in pregnant rats induced changes of thymus oxidative status of dams 
and newborn animals. Starting from the above observations we investigated the relationship between 
pregnant Wistar rats suprarenal disfunction and newborns viability, under glucocorticoid excess, induced 
by Fluocinolone-acetonid N ointment, administered to female rats during gestation. Our results indicate 
that glucocorticoid excess in prenatal life, modifi es the suprarenal function of mother and might contribute 
to metabolic disorders in newborn rats refl ected by decrease of  newborns number and viability.
The research was made by the Apáthy István Association  Nyárády Erazmus Gyula talent management 
program. University mentor: dr. Kis Erika lecturer, School Mentors: Sárándi Annamária1, dr. Bálint 
István2
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A Rétyi Nyír talajának állapotfelmérése

Marhát Antónia1, Sorbán Boglárka2

Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy;
1 marhat.antonia2002@gmail.com; 2 boglarkasorban0603@gmail.com

Kutatásunk célja a Rétyi Nyír Natura 2000-es védett terület különböző pontjainak talajvizsgálata. 
A vizsgálat során a talaj összetételét és szennyezettségét elemeztük. A talajszennyezés korunk egyik 
legjelentősebb környezetvédelmi problémája. A talajok és a növényvilág megmentése érdekében 
bizonyos területeket védetté nyilvánítanak. A talajmintákat a Rétyi Nyír 4 különböző pontjáról gyűjtöttük 
be, bizonyos szempontokat véve fi gyelembe, mint a nedvességtartalom és közúttól való távolság. Minden 
mintavételezési pont esetében három mélységből (10, 20 és 30 cm) vettük a mintákat. A fi zikai-kémiai 
paraméterek meghatározása érdekében ezeket laboratóriumban multiparaméteres méréseknek vetettük 
alá. Továbbá granulometriás és ionkromatográfos méréseket is végeztünk rajtuk.  A vizsgált minták 
homokos talajok, amelyek pH-ja 5,12-6,32 értékek között mozog, tehát enyhén savas közegre utalnak. A 
ionkromatográfos mérések során nem kaptunk kimagaslóan nagy kation- és/vagy anionkoncentrációkat., 
kívéve a 2-es mintát. Ez azzal magyarázható, hogy ez a minta a lápos területről lett begyűjtve, ahol a 
talaj összetételében felelhetőek a lebontott szerves anyagok. Továbbá a vizsgált területen nem észlelhető 
a szennyezés jelenléte. Ezt a multiparaméteres mérések is igazolják, hisz a konduktivitás a 2-es minta 
kivételével minden esetben alacsony értékeket mutatott.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentor: dr. Réti Kinga adjunktus. Középiskolai mentor: Csia Kinga-Emese. 
Közreműködött Kovászna megye Környezetvédelmi Hivatala.

Quality assessment of the Rétyi Nyír’s soil

 e aim of our research is to assess the soil quality in Rétyi Nyír Natura 2000 protected area. We 
were interested in the soil pollution and soil composition. Nowadays, soil pollution is an essential 
environmental problem.  e soil samples were collected from four diff erent points of the study area while 
considering the following criteria: soil humidity and the distance from the public road. From all points we 
collected samples from three diff erent depths (10, 20 and 30 cm respectively). For de  ning the physical 
and chemical proporties of the samples we conducted multi-parameter measurements in laboratory. 
Furthermore, we made ion cromatographical and granulometric measurements.  e tested samples were 
sandy soils with a pH between 5.12-6.32.  erefore the soil is mildly acidic. A er the ion cromatographical 
measurements, we did not  nd notabale anion or cation concentration values, except for the second 
sample.  is sample was collected from a marshy area rich degraded organic substances. Moreover, we 
did not detected pollution in the study area based on our samples.  is is also con  rmed with the multi-
parameter measurement, because the conductivity values are lower apart from the second sample.

 e study was carried out in the frame of the Nyárády Erazmus Gyula Programme of the Apáthy 
István Association. University tutor: Dr. Kinga Réti, adjunct. Highschool tutors: Csia Kinga-Emese. 
Contributed the Covasna country’s Environmental Protection Agency.
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 Randevú a lámpafénynél:
városi kétszárnyú-együttesek (Insecta, Diptera) vizsgálata lakásokban

Szabó Nikolett

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásáhely, szabnikolett@yahoo.com

A városok biodiverzitása napjainkban felértékelődött, párhuzamosan a városi perifériák természetes 
környezetének pusztulásával. A városi zöld övezetekben azonban a természetes környezet fajai mellett invazív 
szervezetek is megtelepedhetnek, melyek súlyos betegségek terjesztői lehetnek. 2018-ban kolozsvári-, vásárhelyi-
és szovátai épületekben a lámpákban összegyűlt diptérákat dolgoztuk fel, Összesen 939 példányt vizsgáltunk, ebből 
a lepkeszúnyogok száma 42. A száraz anyagot puhítottuk és abszolút alkoholban konzerváltuk. A lepkeszúnyogok 
határozását OLYMPUS SZ51-ES nagyítóval végeztük. Az ivarszervi struktúrákat KOH (10%) oldatban tisztítottuk és 
OLMPUS CX 23 mikroszkóp segítségével 200x nagyítás mellett vizsgáltuk és CANON EOS 250 kamerával fotóztuk. 
7 különböző lakás diptéra anyagát hasonlítottuk össze. Faunáját tekintve a legváltozatosabb együttest a kolozsvári 
botanikus kert melletti lakásban találtuk. Itt összesen 14 ízeltlábú csoport 363 példányát azonosítottuk. A legkevebb 
ízeltlábú egyedet a megyei kórház egyik lámpájából mutattuk ki Marosvásárhelyen. Az ízeltlábúak eltérő fajszámát 
a vizsgált lakások körüli vegetáció jelenlétével vagy hiányával magyarázzuk A lakásokban csak szórványosan 
fordultak elő lepkeszúnyogok (Psyhodidae). Innen összesen 3 faj került elő, melyek közül 2 hazai faunára új: Clogmia 
albipunctatus (Williston, 1893), Psychoda albipennis Zetterstedt, 1850. Mindkét faj potenciálisan betegség terjesztő 
és miázist okozhat. A harmadik faj, a Tinearia alternata (Say, 1824) már korábban is ismert volt a hazai faunából, 
szintén okozhat miázist. Városi környezetben a lakások lámpája jelentős mennyiségű rovart vonz, melyek közül 
a legtöbb közömbös vagy hasznos beporzó. Akad azonban potenciálisan betegség terjesztő is, melyek folyamatos 
monitorizálása ajánlott.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében készült. 
Egyetemi mentor: dr. Keresztes Lujza docens. Középiskolai mentorok: dr. Bálint István.

Dating under the City Light: investigation of Diptera (Insecta)
communities in homes, caught by lamps

 e biodiversity of cities is now better appreciated, parallel with the destruction of the natural environment of 
the urban peripheries. In urban green areas, however, invasive organisms, which can be the source of serious illnesses, 
may be found in addition to the species generally spread over the natural environments. In 2018, we investigated 
Diptera communities collected in the lamps in the buildings from Cluj Napoca, Targu Mures and Sovata. A total of 
939 specimens where collected from which, 42 specimens were moths-  ies.  e dry specimens were so ened and 
conserved in absolute alcohol. Identi  cation of the moth-  ies was carried out with OLYMPUS SZ51-ES magni  er 
based on the identi  cation keys of J. Szabó (1983).  e terminal segments of the abdomen were puri  ed in KOH 
(10%) solution and examined with 200x magni  cation with OLMPUS CX 23 microscope and photographed with 
CANON EOS 250 camera. We compared Diptera assemblages from 7 diff erent apartments. In terms of its fauna, we 
found that the most diverse insects material is a home close to the Botanical Garden in Cluj-Napoca. A total of 363 
specimens of 14 diff erent arthropod groups were identi  ed from here.  e lowest number was detected in one of the 
lamps of the county hospital at Targu Mures. Diff erences in specimen number in diff erent  ats should be related by 
the presence or absence of the surrounding vegetation. Psychodidae were only sporadically collected from lamps, 
only 3 diff erent species, two of them provided to be new to the Romanian fauna: Clogmia albipunctatus (Williston, 
1893) and Psychoda albipennis Zetterstedt, 1850. Both species are potentially disease-causing and can cause myasis. 
 e third species, Tinearia alternata (Say, 1824), was previously known from the country’s Diptera fauna, and can also 
cause myasis. In urban environments lamps attracted a signi  cant amount of insects, most of which are indiff erent 
for humans or are useful pollinators.  ere is, however, a number of potential disease distributor species, whose 
continuous monitoring is recommended.

 e study was carried out in the frame of the Nyárády Erazmus Gyula Programme of the Apathy Istvan 
Association. University tutors: Assoc. prof. Lujza Keresztes, PhD. Highschool tutor: István Bálint, PhD.
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Trigonellin gátlóhatása baktériumokkal szemben

Székely Botond-Adorján, Székely Dániel

Kolozsvári Református Kollégium, Kolozsvár;
botond_szekely@yahoo.com; szdaniel2000@gmail.com

Tanulmányunk során a trigonellin nevű növényi alkaloid hatását vizsgáltuk a Serratia marcescens 
(csodabacilus) és a Bacillus subtilis (szénabacilus) fejlődésére és quorum sensing (QS) rendszerek által 
szabályozott biofi lmképzésére. A trigonellinnek a baktériumok fejlődésére és a QS rendszerekre kifejtett 
hatását korongdiff úziós módszer segítségével értékeltük, míg a biofi lmképzés mértékét trigonellin 
jelenlétében a baktériumsejtek fl uoreszcein-diacetátot hidrolizáló képességének meghatározásával 
vizsgáltuk. Eredményeink szerint a trigonellin a S. marcescens és a B. subtilis fejlődését és biofi l mképzését 
egyaránt gátolja, a koncentráció növelésével a negatív hatás fokozódik. A B. subtilis érzékenyebbnek 
bizonyult a trigonellin jelenlétére, mint a S. marcescens.



— 74 —

20. Kolozsvári Biológus Napok     

Közönséges rózsagubacsok mérete és a rózsa-gazdák közti kapcsolat

Székely Tímea

Jósika Miklós Elmeleti Liceum, Torda; szekelytim2003@gmail.com

A rózsagubacsok különleges képződmények, melyeket darazsak, pontosabban gubacsdarazsak 
okoznak. E képződmények vadrózsa fajokon (Rosa sp.) alakulnak ki és az esetek többségében igen 
látványos megjelenésük. A rózsagubacsdarazsak egyik faja a borzas rózsagubacsdarázs (Diplolepis rosae) 
amely leggyakrabban a gyepűrózsán (R. canina) és a rozsdás rózsán (R. rubiginosa) okoz gubacsokat. 
Kutatásomnak célja, hogy megvizsgáljam van-e összefüggés rózsa bokrok bizonyos jellegei (magasság, 
hajtásszám stb.), mennyisége és a rajtuk megjelenő gubacsok mérete között. Továbbá arra is kíváncsi 
voltam, hogy a rózsagubacsok mérete összefügg-e prevalenciájukkal és incidenciájukkal. Adataimat 
Torda környéki cserjés területeken gyűjtöttem. Eredményeim alapján elmondható, hogy a gubacsok 
száma és mérete ugyan növekszik a cserjék magasságával és hajtásszámával, azonban a gubacsok 
méretei nem függenek az incidenciájuktól vagy a prevalenciától. Ezek az összefüggések azt sejtetik, 
hogy a rózsagubacsok méretei inkább a rózsabokrok tulajdonságaitól, mintsem a területen jelenlevő 
rózsagubacsdarázs mennyiségtől függenek.

A kutatás az Apáthy István Egyesület Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program keretében 
készült. Egyetemi mentor: dr. László Zoltán docens. Középiskolai mentor: Vremir Magdolna.

 e relationship between the rose bedeguar gall diameter and host characteristics

Rose galls are special formations that are caused by wasps, or more precisely by gall wasps.  ese 
formations occur on wild rose species (Rosa sp.) In most cases these galls have a very spectacular 
appearance. One of the rose gall species is the rose bedeguar gall (Diplolepis rosae), which most o en 
causes galls on the dog rose (R. canina) and the sweet briar rose (R. rubiginosa). I aimed to investigate 
the relationship of certain rose bush features like height, number of shoots and abundance with the size 
(diameter) of the galls appearing on them. In addition, I wanted to know whether the size of the rose galls 
is related to their prevalence and incidence. I analysed gall collected on shrubby habitats near Turda city 
(Cluj county, Romania). According to my results, although the number and size of galls increases with 
the height and number of shoots, it does not depend on their incidence or prevalence.  ese correlations 
suggest that the size of rose galls depends more on the characteristics of rose bushes than on the amount 
of rose galls present in the area.

 e study was carried out in the frame of the Nyárády Erazmus Gyula Programme of the Apáthy 
István Association. University tutor: Assoc. prof. Zoltán László, PhD. Highschool tutor: Magdolna Vremir.
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