


Kutatási jelentés 

A PE/KTF/14718-3/2016 számú engedély alapján a Molnár János-barlangban (4762-5) 2019-

ben végzett biológiai kutatási munkáról. 

 

A Molnár jános-barlangban élő vízi gerinctlenek kutatása, a jelen engedélyt megelözően a 

KTVF: 32603-3/2013 számú engedély alapján történt. A 2019 évben végzett vizsgálatok 

döntő többsége a Ljubljanai Egyetem szakembereivel közösen, a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával (SNN 125627) megvalósuló Asellus aquaticus 

viselkedési kutatásokhoz kapcsolódott. 

Eredmények: 

 
1. Táplálékválasztásos vizsgálatok 

A 2018-as évben végzett táplálékválasztásos vizsgálatok tanúsága szerint a barlangi 
populáció tagjai nem vesztik el a viselkedési innovációs képességüket a táplálékforrás 
megválasztása terén. Ez az eredmény ellentmond az eredeti feltételezésünknek. Az 
egyik lehetséges magyarázat az, hogy a barlangban hozzáférhető táplálékforrás 
valamilyen szempontból nem megfelelő. Ezen feltételezésünk ellenőrzése végett 
további vizsgálatokat végeztünk. A kísérlet során barlangi, felszíni és a barlangból 
származó, de felszíni egyedek táplálékválasztását elemeztünk. A kísérlet során az 
egyedek különböző táplálékforrások közül választhattak, melyek között megtalálható 
volt természetes és nem természetes táplálék is. Az előzetes eredmények alapján a 
barlangi baktérium biofilm semelyik populáció egyedei számára nem volt preferált 
táplálék, bár a barlangi egyedek a felszínieknél szívesebben válaszották. A barlangban 
található felszíni egyedek (kolonizálók), még a felszíni egyedeknél is kevésbé voltak 
hajalmosak a baktérium filmet, mint táplálékforrást elfogadni. Az eredmények 
alapján azt feltételezhetjük tehát, hogy a barlangi biofilm rossz minőségű táplálék, 
amelynek fogyasztásához a barlangi populáció tagjai bizonyos mértékben 
alkalmazkodtak. Az a tény hogy a kolonizálok elutasítják ezt a tápláléktípust szintén a 
táplálékforrás gyenge minőségét feltételezi. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a 
barlangban jelentős mennyiségű táplálék található, és így a táplálék mennyisége nem 
meghatározó tényező, annak minősége feltételezhetően a kolonizációt akadályozó 
tényez lehet. 
 

2. Explorációs vizsgálatok 
Az explorációs vizsgálatoknál két feltételezést teszteltünk. Az egyik feltételezés az 
volt, hogy a barlangi populáció tagjai kevésbé exploratívak, mivel a homogén 
környezet általában az explorációs aktivitás csökkenéséhez vezet. A másik 
feltételezésünk az volt, hogy a kolonizáló egyedek exploratívabbak, mint a felszíni 
populáció átlagos tagjai. A kísélet során az állatokat mozgási mintázatát 
videofelvételen rögzítettük egy megfelelő méretű futtatóban, melyben olyan 
akadályokat helyeztünk el, melyek nem gátolják, de nehezítik a terület bejárását. A 
kísérletet minden populáció tagjaival elvégeztük világosban és sötétben is. Az 
előzetes eredmények szerint a felszíni populációk tagjai bátrabban fedezik fel 
környezetüket sötétben. A barlangiak átlagosan kevésbé exploratívak, de világosban 



többet mozognak. A barlangiak világosban mutatott aktívabb exlplorációra 
magyarázat lehet, hogy más barlangi Asellus aquaticus populációknál kimutattak 
határozott fénykerülési magatartást, így elképzelhető, hogy a világosban tapasztalt 
nagyobb aktivitás igazából nem explorációs magatartás, hanem fénykerülési mozgás 
eredménye. A kolonizálók egyértelműen alacsonyabb explorációt mutattak, mint a 
felszíni populáció átlaga. Ennek magyarázata lehet, hogy a kolonizálók nem az 
exploratív egyedek közül kerülnek ki, mint ahogy azt eredetileg feltételeztük, hanem 
inkább olyan egyedekről van szó, amelyek kevésbé hajlamosak a kockázat vállalásra. 
Ezt a feltételezést támasztja alá a Malom-tóban megfigyelhető magas predációs 
nyomás. 

 
3. Aggregációs és búvóhelyhasználat vizsgálatok 

Ezeknél a vizsgálatoknál abból indultunk ki, hogy a felszíni Asellus aquaticus 
populációknál ismert aggregáció és közös búvóhelyhasználat a barlangi populációnál 
nem lesz kimutatható viselkedési forma, mivel ennek a viselkedésnek az elfogadott 
magyarázata a ragadozók ellen való védekezés, ami a barlangban a ragadozók 
hiányaban feleslegesnek tűnik. A kísérlet során készült viedófelvételek elemzése még 
nem kezdődött meg, ezért erre vonatkozó eredmények még nem állnak 
rendelkezésre. 
 

4. Stabil izotóp vizsgálatok 
A táplálékhálózatok vizsgálatára bevett módzser a stabil izotópok (C, N) arányának 
mérése és elemzése. Ez a módszer segíhet megérteni a barlangban található fajok 
ökológia szerepét a rendszeren belül. Ezen kívül alkalmas arra is, hogy azonosítsuk a 
táplálékpiramis alját képező termelőket. A begyűjtött minták elemzése a Woods Hole 
Oceanographic Institution (Massachusetts, USA) laborjában történik, várhatóan 2020 
első felében. 

 
 
 
 
 
Balázs Gergely 
kutatásvezető     Budapest, 2020 február 05. 


