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I. BEVEZETÉS 

A sárgahasú unka (Bombina variegata, (Linnaeus, 1758)) hangadásának pontos 

leírásával, valamint az európai unkafajok közötti különbségek feltárásával az 1950-es évek 

végén kezdtek el foglalkozni (LÖRCHER 1969, SCHNEIDER 1966, ZWEIFEL 1959). Későbbi 

tanulmányokban azt is igazolták, hogy az akusztika eszköztára akár faj alatti egységek, illetve 

hibridzónák feltárására is alkalmas lehet (SANDERSON et al. 1992), valamint alapul szolgálhat 

közelrokon taxonok elkülönítésére is (LÖTTERS & WIDMER 1997, SCHNEIDER 1968). 

A sárgahasú unka (Bombina variegata, Linnaeus, 1758) Franciaországtól 

Görögországig, 100 és 2100 méter tengerszint feletti magasság között, erdei, vagy ahhoz 

közeli élőhelyeken elterjedt faj (GASC et al 1997). Elsősorban a sekély, vízinövényektől 

mentes állóvizeket, gyakran időszakos vizeket, keréknyomokat preferálja (MACCALLUM et al 

1998, MARIÁN 1988, SCALA és FRACASSO 2004). Magyarországi elterjedése korlátozott, 

azokon a középhegységi területeken fordul elő, ahol a csapadék éves mennyisége a 700 

millimétert meghaladja (SZABÓ 1959). Magyarországon az alacsonyabban fekvő területeket a 

vöröshasú unka (Bombina bombina, Linnaeus, 1761) foglalja el. Korábbi tanulmányok a 

sárgahasú unka előfordulását általában 300-1200 méteres tengerszint feletti magasságok 

között írják le (COGÃLNICEAU,1996) (3. ábra). Számos munkában leírt jelenség ugyanakkor, 

hogy a kontaktzónákban, az élőhelypreferencia- és morfológiai különbségek ellenére a két faj 

természetes körülmények között hibridizál (GOLLMANN 1987, SZIMURA 1993, NÜRNBERGER 

2005). Ezt a jelenséget hazánkban is kimutatták (GOLLMANN 1987, VÖRÖS 2002). A faj 

előfordulását Magyarországon az Őrség, a Soproni-hegység, a Kőszegi-hegység, a Somogyi 

dombvidék, a Mecsek, a Dunántúli- és Északi középhegység, illetve a Visegrádi-hegység 

területéről írták le (DELY 1967, MARIÁN 1988, VÖRÖS 2006, VÖRÖS 2008). 

A sárgahasú unka több refugiális területről vándorolt szét a jégkorszakot követő 

időszakban. Egy csoportja, mely a Bombina v. variegata törzsalakot foglalja magába, 

feltehetően kettéválva, két külön útvonalon rekolonizálta Európa középhegységi területeit (1. 

ábra). A mitochondriális DNS-vizsgálatok e két vonal között jelentős szekvenciális 

különbséget tártak fel, amely hosszú önálló evolúciót feltételez (SZYMURA 2000, VÖRÖS 

2006, VÖRÖS et al. 2006). A két csoport közül az egyik a Kárpátokat foglalta el, míg a másik 

a Mediterráneum mentén az Alpokig terjedt szét. Magyarország hegységeiben a két vonalhoz 

tartozó populációk izoláltan vannak jelen (VÖRÖS 2008), így a Balkánon tapasztalhatóhoz 

hasonló keveredés közöttük nem jött létre (1. és 2. ábra).  
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1. ábra: Az unkafélék európai elterjedése (ARNTZEN 1978 alapján, kiegészítve VÖRÖS 2008 adataival). Az 

ábrán narancssárgával a vöröshasú unka, sárgával a sárgahasú unka élőhelyeit jelöltük. 

 

 A populációk, a korábban feltárt genetikai vonalakhoz való besorolása mellett azonban 

számolnunk kell azzal is, hogy azok evolúciós léptékben hosszú idő óta szeparáltan vannak 

jelen, így ennek hatására a geográfiai csoportoktól eltérő különbségek is kialakulhattak (2. 

ábra). Más fajokkal végzett vizsgálatok (SMITH et al 2003a, 2003b, TÁRANO 2001) ezt a 

jelenséget kimutatták, eredményeink értékelésénél tehát ezt a szempontot sem hagyhattuk 

figyelmen kívül.  

 
2. ábra: A sárgahasú unka (Bombina variegata) magyarországi elterjedése, és a mintavételi területek (VÖRÖS 

2008 alapján, kiegészítve) 
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 Az izolációs hatásokon túl, különösen az alacsonyabb tengerszint térszíneken található 

élőhelyekről származó példányok esetében nem lehet elhanyagolni a vöröshasú unkával 

(Bombina bombina) történő hibridizáció jelenségét sem (GOLLMANN 1987). A két faj 

habitatpreferenciájának ismeretében, a hibridizáció várható hatásának vizsgálatakor a 

mintaterületek tengerszint feletti magasságát és az ott várható éves csapadékmennyiséget is 

érdemes figyelembe venni. A kutatásunkba bevont élőhelyek paramétereit a 3. ábra mutatja 

be. 

 Korábbi tanulmányok (GOLLMANN 1987, VÖRÖS 2002) a kereszteződés tényét 

hazánkban is feltárták, illetve egy vizsgálat (SANDERSON et al 1992) kimutatta ennek az 

állatok akusztikus kommunikációjára gyakorolt hatását is. Ebben a munkában rávilágítottak 

arra, hogy a hangadás, néhány vizsgált tulajdonság (hossz, alapfrekvencia) tekintetében, 

egyértelmű gradienst mutat a genetikailag tisztának tekinthető sárgahasú, illetve vöröshasú 

unka populációk egyedei között a hibridizáció hatására. A paraméterek függenek attól is, 

hogy valamely hibrid egyed melyik szülőfajhoz esik közelebb. 

 Közelrokon fajok hangadásának összehasonlítását nem csak az unkafélék esetén 

vizsgálták (FORD 1989). Példaként említhető LÖTTERS et al (1997) munkája, amelyben a 

Dendrobates histrionicus és a Dendrobates lehmanni összehasonlítását végezte el, az 

unkafajoknál tapasztaltakhoz hasonló eredménnyel. Általában elmondható, hogy a közelrokon 

fajok esetén, az akusztikus paraméterek interspecifikus variabilitása meghaladja az 

intraspecifikus szintjét. 

 Az európai unkafélék hangadásával kapcsolatban végzett korábbi vizsgálatok 

kimutatták, hogy a két faj, a sárgahasú, illetve a vöröshasú unka bioakusztikai módszerekkel 

egymástól egyértelműen elkülöníthető (LÖRCHER 1969, SCHNEIDER, 1966). Emellett fény 

derült arra is, hogy a vizsgált hangok több paramétere korrelál az állatok testméretével, 

továbbá a vízhőmérséklettel (LÖRCHER, 1969).  

 SCHNEIDER (1968) munkájában a mediterrán levelibéka (Hyla meridionalis) 

akusztikus kommunikációját vizsgálta. Itt látható, hogy a testméret-paraméterek, illetve a 

hőmérséklet e faj hangadását is számottevően befolyásolja. Mivel az irodalom alapján 

(LÖRCHER 1966, LÖTTER et al 1997, SANDERSON et al 1992, SCHNEIDER 1966, ZWEIFEL 1959) 

úgy tűnik, hogy ez a jelenség a farkatlan kétéltűek körében általánosnak tekinthető, fontosnak 

tartottuk egyúttal a rendelkezésre álló modern eszközök felhasználásával ezt is újra tisztázni. 
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 Munkánk első felében a sárgahasú unka öt magyarországi populációjának 

összehasonlító vizsgálatával foglalkozunk, míg a VI. fejezetben a bioakusztika témakörének a 

középiskolai oktatásban való felhasználási lehetőségeit ismertetjük. 

 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Amellett, hogy a populációk közötti különbségek a molekuláris biológia eszközeivel 

napjainkban már egyértelműen kimutathatóak, szükségesnek láttuk olyan, gyorsan és 

költséghatékonyan elvégezhető vizsgálati módszerek kifejlesztését, amelyek akár terepi 

körülmények között is alkalmazhatóak lehetnek a sárgahasú unka esetében. Emellett választ 

keresünk arra a kérdésre is, hogy kimutatható-e különbség a két genetikai vonalhoz tartozó 

populációk egyedeinek akusztikus kommunikációjában. Mivel a faj magyarországi populációi 

a középhegységi területeken evolúciós léptékben hosszú ideje izoláltan vannak jelen, 

munkánkban kitérünk az ebből származó lehetséges eltérések vizsgálatára is. Terepi 

vizsgálatainkat nem csak az általunk fejlesztett elemző alkalmazás tesztelése, hanem a két 

magyarországi unkafaj (Bombina bombina illetve Bombina variegata) hibridizációjának 

esetleges hatásának kimutatása érdekében is végeztük. 

 Munkánk során magyarországi sárgahasú unka-populációk vizsgálatával 

foglalkoztunk, összesen öt mintaterületről (az alpesi populációk esetében az Alpokalja és a 

Mecsek, a kárpáti vonal tekintetében pedig a Visegrádi-hegység, a Mátra és a Zempléni-

hegység) származó állatokkal. Méréseinket nagy felbontást biztosító digitális eszközökkel, a 

zavaró hatások maximális elnyomása érdekében laboratóriumi körülmények között 

készítettük el. A terepi mintavételezést, a jó minőségű felvételek készítésének érdekében 

sokcsatornás digitális rögzítőberendezés és professzionális audiotechnikai felszerelések 

segítségével végeztük el. Célunk volt továbbá a rendelkezésre álló nagyszámú (14760) 

hangminta objektív elemzéséhez szükséges és a későbbi kutatásokban is felhasználható 

alkalmazás fejlesztése is (ld. a CD mellékleten). A program részét képezi egy, az általunk 

vizsgálat hangtípusok elkülönítésére alkalmas algoritmus is, amely fejlesztésének célja a 

lehető leginkább automatizált működés volt. 
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Kutatásunk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. Tapasztalható-e szignifikáns különbség a vizsgált akusztikus paraméterekben a 

sárgahasú unka (Bombina variegata) két csoportjából (alpesi és kárpáti vonalak) 

származó egyedei között, a vizsgálatba vont 5 magyarországi populáció esetén, 

laboratóriumi felvételek használata mellett? 

2. Meghatározható-e egy releváns akusztikai paraméterhalmaz, melynek segítségével – a 

későbbiekben akár terepi körülmények között is – elkülöníthetővé válnak a genetikailag 

jól elválasztható csoportok? 

3. A digitális eszközökkel történő mintavétel és elemzés segítségével is kimutatható-e az 

irodalomból ismert közel lineáris összefüggés az egyedek testméret-paraméterei, illetve 

a rögzített hangok tulajdonságai között? 

4. Megfelelő-e az általunk fejlesztett alkalmazás a terepi vizsgálataink során rögzített 

(alacsonyabb minőségű) felvételek használatával, a két magyarországi unkafaj, illetve 

az általuk képzett hibrid példányok hangadásának elkülönítésére? 

5. Kimutatható-e a vöröshasú unkával (Bombina bombina) történő fajkereszteződés hatása 

a laboratóriumi vizsgálatokba bevont populációkból származó hím sárgahasú unka 

egyedek hangmintáiban? 

 

III. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 III.1. A mintaterületek ismertetése 

 Laboratóriumi vizsgálatainkat a kárpáti vonalhoz tartozó Zempléni-hegységből, 

Visegrádi-hegységből, valamint a Mátrából, illetve az alpesi vonalhoz tartozó, az Alpokaljáról 

és a Mecsekből származó populációk összesen 33 hím egyedével végeztük el. Terepi 

mintavételezésre a Visegrádi-hegységben és a Szentendrei-szigeten került sor, az utóbbi 

élőhelyen egy vöröshasú unka (Bombina bombina, Linnaeus, 1761) populáció hím 

egyedeinek hangadását rögzítettük. Itt a terepi mintavételezés korlátozott lehetőségei miatt az 

egyedek száma pontosan nem volt meghatározható, de becsléseink szerint 6-8 állattól 

rögzítettünk hangmintákat. 

 Az állatok élőbefogását az alábbiakban leírt mintaterületeken végeztük el. A terepen 

jegyzőkönyvben dokumentáltuk az élőhely GPS koordinátáit, tengerszint feletti magasságát, a 

vizek hőmérsékletét, illetve rövid leírást készítettünk a habitat jellegéről. A befogások helyeit 

minden esetben fényképfelvételen is rögzítettük. A mintaterületek magassági, és csapadék-
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ellátottsági értékeit a 3. ábra tartalmazza. A térképészeti adatok rögzítése, és ábrázolása a 

HOCK & TÓTH (2007) által leírt módszerek figyelembevételével történt. 

 
3. ábra: A vizsgálatba vont sárgahasú unka és vöröshasú unka élőhelyek megoszlása a tengerszint-feletti 

magasság, valamint a várható éves csapadékmennyiség szerint. Pirossal a vöröshasú unka, sárgával a sárgahasú 

unka élőhelyeit, illetve narancssárgával a hibridzónához tartozó élőhelyeket jelöltük. Az oszlopok feletti számok 

a magasságot adják meg (méter), míg a kék oszlopok az éves átlagos csapadékmennyiséget (milliméter) mutatják 

(3.b ábra). A kék vonal a 700 mm éves csapadék határát, a barna vonal a 300 méteres tengerszint feletti 

magasságot jelzi. A feliratok közül zölddel szedtük a kárpáti, és lilával az alpesi vonalhoz tartozó, illetve pirossal 

a vöröshasú unka, valamint narancssárgával a 

hibrid populációkat színeztük. 

3.b ábra: Az élőhelyek éves átlagos 

csapadékmennyisége (milliméter) skálája (PÉCSI et 

al 1989 alapján). 

 

 A szükséges egyedek befogása hálózással, szállításuk a megfelelő nedvességet és 

szellőzést biztosító műanyag dobozokban történt. Mivel ismert, hogy a sárgahasú unka a 

magas hőmérsékletet rosszul (csak +35 °C-ig) tolerálja (LÖRCHER 1969), a szállítódobozok 

hőfokát folyamatosan ellenőriztük. Ugyancsak külön ellenőrzést igényelt az állatok 

méregtermelése is, mivel ennek koncentrációja a szállítóeszközökben lévő kevés vízben 

könnyen feldúsulhatott volna, előidézve a fogságban tartott példányok pusztulását. 

 

 III.1.1. A kárpáti vonalhoz tartozó élőhelyek 

 

1, Mátra-hegység 
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 A Mátra területén a mintavétel a Mátraháza közelében fekvő Pisztrángos-tó 

környezetében húzódó erdészeti földutakon történt. Itt a faj elsősorban a keréknyomokban 

összegyűlt csapadékvíz által alkotott kisebb-nagyobb pocsolyákban találta meg élőhelyét. 

Ezek általában napsütötte területek, magas (napközben akár 24-28 °C) vízhőmérséklettel. Az 

élőhelyek az 1-2 négyzetméteres nagyságot jellemzően meg nem haladó pocsolyák, melyek 

legnagyobb vízmélysége 15-20 centiméter. Bennük növényzet általában nincs, de gyakori, 

hogy a nagyobb víztükör az utak menti dús lágyszárú növényzettel borított kisebb vizekkel 

van kapcsolatban, ami az állatok számára kiváló búvóhelyet biztosít. A Mátra területéről 

összesen 5 állattal végeztünk mérést . 

 
4. ábra: A kísérletbe vont példányok befogását a Mátrában az erdészeti út keréknyomaiban összegyűlt 

pocsolyákból végeztük el. 

 

 

2, Zempléni-hegység 

 A Zemplén területén az állatok befogását egyaránt végeztük az erdészeti 

utakon található keréknyomokból, pocsolyákból, illetve útmenti vízelvezető árkokból. Ezeket 

az élőhelyeket a Mátrában tapasztaltakhoz hasonló körülmények jellemzik. A gyűjtés a 

Rostalló közelében található Mlaka-réten, Újhután a Zoltán-forrásnál, illetve Pusztafalu 

határában történt. Ezen a mintaterületen 8 állatról készítettünk hangfelvételt. 

 

3, Visegrádi-hegység 

 A Visegrádi-hegység területén a sárgahasú unka előfordulásáról egészen a közelmúltig 

nem volt adatunk, amíg a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer (2005) keretein belül 
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egy feltételezhetően kisméretű populáció jelenlétére fény nem derült (VÖRÖS, 2006). A 

feltételezhetően legfeljebb néhány tíz kifejlett (három évnél idősebb) egyedet számláló 

állomány Leányfalutól nyugatra, egyfelől az erdészeti út keréknyomaiban felgyülemlett 

csapadékvízből létrejött, legfeljebb 1-2 négyzetméteres pocsolyákban, másfelől két kisebb 

állandó tóban van jelen. Utóbbiak területe hozzávetőlegesen 50, illetve 200 négyzetméter, 

legnagyobb mélységük 50-80 centiméter között változik. Míg az úton található kisebb 

vizekben növényzet egyáltalán nem található, a két nagyobb tóban viszonylag jelentős. Ezek 

növényzetét mindössze néhány faj (zömmel Salix caprea, Carex elata, Iris pseudacorus, 

Lemna minor) alkotja. A mérést a területről származó 7 hím egyeden végeztük el. 

 
5. ábra: A sárgahasú unka Leányfalun az erdészeti utak keréknyomaiban összegyűlt vízben, és kisebb 

tavakban találta meg élőhelyét 

 

 III.1.2. Az alpesi vonalhoz tartozó élőhelyek 

  

1, Alpokalja 

 A gyűjtést az Őrség területén, a Felsőszölnök közelében fekvő Hampó-völgyben, 

keréknyomokból, illetve Kőszegen a Pogányok dűlőben, útmenti vizesárokból végeztük el. Az 

élőhelyek az előzőekben részletezettekhez hasonlóak voltak. A területről összesen 6 hím 

állatot vizsgáltunk. 
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2, Mecsek 

A befogás Pécsen a Jakab-hegyen, az erdészeti úton található időszakos pocsolyákból 

történt. A víztestek mérete az 1 négyzetmétert, mélységük a 15 centimétert nem haladja meg. 

A területről összesen 7 egyed hangadását rögzítettük. 

 

 

III.1.3. A terepi mérések helyszínei 

 

1, Szigetmonostor, Alsó-Merzsán 

Ezen a területen vöröshasú unka (Bombina bombina) hangadását rögzítettük. A 

populáció itt a Duna árterében, kisebb-nagyobb tavacskákban és pocsolyákban találta meg 

élőhelyét. A vizsgált vizek növényzete gyér volt, a pocsolyák esetében elsősorban a víz alá 

került gyep jelentette. Az élőhelyeket a Duna vízjárása láthatólag erősen befolyásolja. 

 

 
6. ábra: Bombina bombina élőhely a Szentendrei-szigeten 

 

 

 

2, Leányfalu, Rekettyés-tó 

A Rekettyés-tó az egyik legjelentősebb leányfalui unka-élőhely. A két félre oszló, 

állandó állóvizet a Rekettyés-forrás táplálja. A víz mélysége helyenként jelentős. Növényzete 

dús, lényegében a III.1.1.3. pont alatt ismertetettel megegyező. Ezen az élőhelyen korábban 

több vöröshasú unkát találtunk, de 2009-2010-ben több jel is arra mutatott, hogy a tó 
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valójában a hibridzóna része. A Rekettyés-tónál terepi felvételeket készítettünk, az általunk 

fejlesztett alkalmazás tesztelése, illetve a feltételezett hibridizáció bizonyítása érdekében. 

 
7. ábra: A képen a Rekettyés-tó kisebbik vízteste látható, amelyben a feltételezett hibridek hangadását 

rögzítettük. 

 

 A terepi mérések során az állatok befogására, adataik rögzítésére nem volt lehetőség. 

A befogott állatok jellemzőit a III.2. pontban ismertetett módon dokumentáltuk. A vizsgálatok 

befejezését követően, a fogságban tartott egyedeket, a gyűjtés helyén a lehető leghamarabb 

szabadon eresztettük. Az állatok befogási helyét, illetve a terepi mérések koordinátáit az 1. 

táblázat tartalmazza. A táblázatban sárgával jelöltük a Bombina variegata, pirossal a Bombina 

bombina, illetve narancssárgával a két faj hibridzónájához tartozó élőhelyeket. 

 

1. táblázat: A vizsgálatba vont unka-élőhelyek EOV koordinátái (X és Y oszlopok), és a hozzájuk tartozó 

tengerszint feletti magasságok (Tszf oszlop). 

 

 

 

 

Élőhely X Y Tszf

Pécs, Jakab-hegy 581583 84525 421

Kőszeg, Pogányok-dűlő 457687 227846 427

Felsőszölnök, Hampó-völgy 427489 173868 301

Mátraháza, Pisztrángos-tó 721941 282451 677

Leányfalu, Nyerges-hegy 651062 264016 335

Újhuta, Zoltán-forrás 827549 340081 284

Rostalló, Mlaka-rét 824906 342419 506

Pusztafalu 830219 358803 326

Leányfalu, Rekettyés-tó 651252 264518 294

Szigetmonostor, Alsó-Merzsán 653542 253809 107
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 III.2 Az egyedek azonosítása és a testméret-paraméterek rögzítése 

Az egyes egyedek hangadásának a testhossztól való közel lineáris függését már 

korábbi tanulmányok kimutatták (LÖRCHER 1969). Ennek megfelelően munkánk során 

szükségessé vált az egyedek morfometriai megkülönböztetése. Aránylag kis számú, kifejlett 

egyed vizsgálata esetén ez a hasoldal mintázatának rögzítésével lehetséges, mivel az egyedi, 

és az élet során nem változik (NIEKISCH 1995, VÖRÖS 2006), így a vizsgálatok során külön 

jelölés alkalmazása nem volt szükséges. 

 Az egyedek hasmintáját Nikon D80 típusú digitális fényképezőgéppel rögzítettük, és 

azt, a testméret-paraméterekkel együtt adatlapokra vezettük. 

 Bár a korábbi tanulmányok csak a hangadás testhossztól való függését vizsgálták, 

indokoltnak tartottuk e mellett a fejhossz és fejszélesség paraméterek rögzítését is, mivel 

feltételezhető, hogy a szájüreg méretének a hangképzésben jelentős szerepe van. 

 A testméret-paraméterek rögzítése tolómérő segítségével, korábban már leírt módon 

(VÖRÖS 2006) történt. A testhossz rögzítése a kloákától az állkapocs csúcsáig; a fejszélességé 

a két négyszögcsont között; a fejhosszúságé az állkapocs csúcsa és a koponya caudalis 

végének vonala között történt. A pontosabb eredmények érdekében minden mérést háromszor 

végeztük el, és azok átlagát vettük (8. ábra). 

 
8. ábra: A testméret-paraméterek rögzítése 

 

 

 III.3 A sárgahasú unka hangképzése, hangtípusai 

 A sárgahasú unka külső hanghólyaggal nem rendelkezik. A hangképzésben a szájfenék 

izomzatának összehúzódása játszik szerepet, melynek segítségével az állat a gégefőn keresztül 
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a levegőt a tüdőbe préseli. Rezonátorként, azaz funkcionális belső hanghólyagként a tüdő 

működik. Ennek következtében az állatok hangadása meglehetősen halk (LÖRCHER 1969). 

 A sárgahasú unka hangjait négy csoportba sorolhatjuk. Megkülönböztetünk 

hívóhangot, módosult hívóhangot, párzóhangot, illetve riasztóhangot. Ezek közül a nőstények 

csak a riasztóhangot adják (VASARA et al 1991). A hívóhang a territórium jelzésére és a 

párzásra kész nőstények hívására szolgál. A párzóhangot a hím állatok amplexusban hallatják. 

A riasztóhang többféle funkciót is szolgál. A hím és a nőstény is adhatja, ha a párzás során 

valamilyen probléma lép fel, illetve a hímek akkor is hallatják, ha a territóriumuk közelében 

egy rivális hím állat a vízfelszínre jön és rezegtetni kezdi azt. A módosult hívóhangot az 

állatok a hívóhang sorozatok közben, elvétve, egymás után legfeljebb 2-3 alkalommal 

használják (VASARA et al 1991, LÖRCHER 1969). Munkánk a hívóhang és a párzóhang 

vizsgálatára terjedt ki. A két hangtípus matematikai-statisztikai módszerekkel egymástól az 

alapfrekvencia és a hossz alapján jól elkülöníthető, mivel a párzóhang rövidebb, és az 

alapharmonikus frekvenciája valamivel magasabb, illetve sokkal jobban frekvenciamodulált 

(LÖRCHER 1969). 

 A mérési eredmények alapján a párzóhangok átlagos hossza 181,23 ms, ezzel szemben 

a hívóhangok 454,68 ms-ot érnek el. Az alapfrekvencia átlaga a párzóhangnál 472,29 Hz, a 

hívóhangnál 512,04 Hz volt. A vizsgált hangtípusokat a 9-12. ábrák mutatják be.  

 A műszaki (akusztikai, rendszerelméleti) paraméterek tekintetében a továbbiakban a 

FODOR (2006) által használt nomenklatúrát alkalmaztuk. 

 

 
9. ábra: A hívóhang normalizált hangnyomás-idő függvénye 
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10. ábra: A hívóhang amplitúdó karakterisztikája (magnitúdó spektruma) 

 
11. ábra: A párzóhang normalizált hangnyomás-idő függvénye 

 

 
12. ábra: A párzóhang amplitúdó karakterisztikája (magnitúdó spektruma) 

 

 A 13-14. ábrán bemutatott riasztóhangra jelentősen rövidebb, mindössze 40-50 ms 

időtartam, alacsonyabb intenzitás, és elmosódottabb amplitúdó karakterisztika (magnitúdó 
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spektrum) jellemző. Ezt a hangtípust ráadásul a nőstények is adhatják, így, mivel a kísérleti 

terráriumban egy hím és egy nőstény állatot is elhelyeztünk, videofelvétel hiányában nem 

állapítható meg biztonságosan, hogy a hangminta mely egyedtől származik. Ezek 

következtében a riasztóhangok elemzésre nem voltak alkalmasak. 

 
13. ábra: A riasztóhang normalizált hangnyomás-idő függvénye 

 
14. ábra: A riasztóhang amplitúdó karakterisztikája (magnitúdó spektruma) 

 

 A módosult hívóhang matematikai-statisztikai eszközökkel a hívóhangtól nem volt 

elkülöníthető. Korábbi mérések (LÖRCHER 1969) és tapasztalataink szerint a két hangtípus 

között az egyetlen különbséget az alapfrekvencia, nagyjából a hangadás teljes hosszának 

felénél tapasztalható csökkenése jelenti. Mivel e hangtípus különválasztása nehezen 

megoldható, valamint az ilyen hangminták száma elenyésző, az analízis során ezt a 

hívóhanggal együttesen kezeltük. A 15. és 16. ábra egy ehhez a típushoz tartozó minta 

normalizált hangnyomás-időfüggvényét és amplitúdó karakterisztikáját mutatja be. A 16. 

ábrán, az alapfrekvencia és az első felharmonikus esetén tapasztalható két csúcs 
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karakterisztikusan jellemzi ezt a típust, ugyanakkor az intenzitás-különbség mértéke a 

statisztikai módszerekkel történő elválasztáshoz nem elégséges. 

 
15. ábra: A módosult hívóhang normalizált hangnyomás-idő függvénye 

 
16. ábra: A módosult hívóhang amplitúdó karakterisztikája (magnitúdó spektruma) 

 

 Korábbi tanulmányokból (LÖRCHER 1969) ismert, hogy a vöröshasú unka még további 

egy hangtípussal, egy második riasztóhanggal is rendelkezi. Mérésink során azonban itt is 

kizárólag a párzóhangot és a hívóhangot használtuk fel. 

 

 III.4. A hangminták rögzítésének körülményei, az állatok előkészítése 

 A hangminták rögzítése a zavaró hatások maximális elnyomása (zajmentesség, 

egyidőben hangot adó más egyedek zavarásának kizárása, a hangadás hőmérséklet-függéséből 

adódó különbségek kizárása, stb.) érdekében laboratóriumi körülmények között, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszék Akusztikai 

Laboratóriumának félszabad hangterű mérőszobájában történt. A félszabad hangterű szoba 

egy, a padlóját leszámítva visszaverődésmentes hangszigetelt helyiség, amely akusztikai 
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szempontból úgy viselkedik, mint egy, egyetlen merev visszaverő felülettel ellátott (merev 

talaj), végtelen szabad hangtér, azaz olyan homogén tér, amelyben a hang nem verődik vissza, 

és nem hajlik el (TARNÓCZY 1984). A felvételek 44,1 kHz mintavételi frekvenciával és 16 bit 

számábrázolási felbontással, 28 °C hőmérséklet mellett készültek. Az állandó hőmérsékletet 

termosztátos akváriumfűtő segítségével biztosítottuk. Az állatokat a felvétel idejére egy 25x40 

centiméteres alapterületű terráriumban helyeztük el. Ezt vékony hálóval borítottuk, amely a 

szökést megakadályozta, ugyanakkor a hangfelvételt nem befolyásolta. Ezen felül egy 

szivacsot is elhelyeztünk, amelyre az állatok kikapaszkodhattak. A fűtőtestet úgy rögzítettük, 

hogy annak mozgatásával az állatok zajt ne kelthessenek. A terráriumot a lehetőségek szerint 

teljesen feltöltöttük vízzel, meggátolva ezzel az üvegfelületen történő visszhangképződést, 

mely a hangminták elemzését nagymértékben megnehezítheti. A hangrögzítéshez használt 

eszközök a következők voltak: AKG C-414 B-ULS nagymembrános kondenzátormikrofon, 

amely a vizsgált frekvencia-tartományban (kb. 200 Hz-5 kHz) közel konstans 

frekvenciaátvitelt biztosít; RME Fireface 800 sokcsatornás hangkártya; Intel Core2 Duo 

processzorral szerelt személyi számítógép. A felvételt Steinberg Cubase SX (STEINBERG 

MEDIA TECHNOLOGIES GMBH 2004) szoftverrel végeztük, az utófeldolgozás (vágás, szűrés, 

stb.) Adobe Audition 3.0 (ADOBE INC. 2007) programmal történt. A szűrést a hangtípusok 

alapfrekvenciáját, valamint a sárgahasú unka hallószervének hangmagasság-függését (18. 

ábra) figyelembe véve, a 150 Hz alatti, illetve a 10 kHz feletti frekvencia-tartományokban 

végzetük el. Ennek célja elsősorban a jel-zaj viszony javítása volt, amely elsősorban a hasznos 

jel kezdő- és végpontját meghatározó algoritmus megfelelő működése érdekében 

elengedhetetlen. A részletgazdagság megőrzéséhez az említett két érték közötti, a hasznos 

információt hordozó tartományt változatlanul hagytuk.  

 A terepi felvételek esetén a szélzaj, és a zavaró hatások (pl. más fajok hangadása) 

kiszűréséhez, az adott felvételhez felvett zajprofil segítségével az Adobe Audition 3.0 (ADOBE 

INC. 2007) programban zajszűrést is végeztünk. Ez a folyamat a jel-zaj viszonyt jelentős 

mértékben javította. A 18. ábrán látható, hogy a két magyarországi unkafaj hangérzékelésének 

frekvencia-függése nagyon hasonló, azaz a vöröshasú unka, illetve hibrid egyedekről készített 

felvételek kezelése a sárgahasú unka hangmintákkal azonos módon végezhető volt. 

 Terepi körülmények között a mérés Behringer B-1 típusú nagymembrános 

kondenzátormikrofonokkal, és MOTU 828 mk3 hangkártyával, illetve Intel Atom N270 

processzorral szerelt hordozható számítógéppel történt. A két mikrofon frekvenciaátvitelét a 

félszabadterű mérőszobában végzett mérés során összehasonlítottuk. Azok az általunk 
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vizsgált frekvencia-tartományban egymástól lényegében nem különböznek, így a felvételek 

összehasonlítását ez nem akadályozza (17. ábra). 

 
17. ábra: Az AKG C-414B-ULS (kék), illetve Behringer B-1 (piros) kondenzátormikrofonnal szerelt 

hangrendszer frekvencia-átviteli görbéje.  

 
18. ábra A két magyarországi unkafaj (nőstény) hangérzékelésének frekvenciafüggése (Wever 1985 alapján). A 

görbe lefutása a hím állatoknál hasonlóan alakul. Referencia hangnyomásszint: 1 µbar/cm
2.
 A függőleges 

tengelyen azt a hangnyomás-szintet ábrázoltuk, amely belső fülbe helyezett elektródán mérhető 0,1 µV-os 

potenciálváltozás megjelenéséhez szükséges. 

 

Mivel a szokatlan, csendes tér, valamint a szállítás az állatok hangadásának 

valószínűségét jelentősen csökkenti, a felvételek készítésekor, az ahhoz szükséges idő 

rövidítése érdekében, szükségessé vált az álltok megfelelő előkészítése. Ezt az általunk 

biztosított magas hőmérséklet (28 °C) mellett a korábbi munkákban (BURMEISTER & 

WILCZINSKY 2004, LÖRCHER 1969, OLMSTED 2006, SANDERSON et al 1992) leírt 

módszereknek megfelelően végeztük el. 
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A felvételek készítése során a kísérleti terráriumban egy nőstény és egy hím egyedet 

együttesen helyeztünk el, így biztosítva, hogy a hím állat párzóhangot is adjon. A természetes 

élőhelyen zajló szaporodás zavartalansága, valamint a fogságban tartott egyedek párzásának 

elkerülése érdekében a laboratóriumban lehetőség szerint már lepetézett nőstényeket 

használtunk. 

 Mivel ismert a sárgahasú unka hangadásának hőmérséklet-függése (LÖRCHER 1969, 

SANDERSON et al 1992), a terepi mérések során szükséges volt az élőhely hőfokának 

folyamatos ellenőrzése. Mivel a terepi felvételek több órán keresztül készültek, és a fajnak 

otthont adó víztestek mérete többnyire kicsi, így jelentős hőmérséklet-változás is lehetséges 

bennük. Ennek folyamatos ellenőrzésére és rögzítésére egy olyan eszközt fejlesztettünk, 

amely hangfrekvenciás jelet ad, így a hangkártyával, a hangmintákkal együtt ezt is 

rögzíthettük. A készülék által szolgáltatott jel alapfrekvenciája a hőmérséklettel fordítottan 

arányosan változik. Az eszköz előnye a kereskedelmi forgalomban kapható loggerekkel 

szemben egyrészt a jelentősen alacsonyabb ár, másrészt lehetővé teszi, hogy az értékeket a 

hangmintákkal pontosan szinkron és folyamatosan rögzíthessük. Az eszköz kapcsolási rajzát, 

valamint a kalibrációs görbét a 19. és 20. ábra mutatja be. 

 

 

19. ábra: A hőmérő kalibrációs görbéje. A kalibráció során a hőszenzort vízbe helyeztük, amelyet folyamatosan 

melegítettünk. A rendszer hőmérsékletét hitelesített hőmérővel ellenőriztük, a berendezés által leadott jelet 5 °C-

ként rögzítettük (az ábrán a kék pontok jelölik). Az ábrán a rögzített jel alapfrekvenciája látható.  
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20. ábra: A terepi vizsgálatoknál használt hőmérő kapcsolási rajza. A szenzorok a TLC555 áramkörrel épített 

oszcillátor frekvenciáját modulálják. A készülék hangfrekvenciás jelet ad, mely a hőmérséklettel fordítottan 

arányosan változik. Az eszköz a hangkártya 48 Voltos fantomtápjáról üzemeltethető. A szenzor áramkörök a 

gyári specifikáció (SGS-THOMSON MICROELECTRONICS 1997) alapján 120 mV/°C feszültségváltozást idéznek 

elő, amely jelen kapcsolásban 1°C mérési pontosságot tesz lehetővé, mivel a rezgőkör frekvenciáját ekkora 

változás befolyásolja jelentős mértékben (jól észlelhetően). 

 

 III.5. Alkalmazásfejlesztés, az elkészített elemző-program működése 

A rendelkezésre álló nagyszámú (mintegy 10000) hangminta feldolgozásához 

elengedhetetlenné vált egy automatikus elemző alkalmazás fejlesztése, amely egyrészről 

automatizálja és felgyorsítja az analízis folyamatát, másrészről pedig objektivitást és  

reprodukálhatóságot biztosít. Az elemzés során lényegében a következő feladatokat kellett 

megoldanunk: elvégezni a hang amplitúdó karakterisztikájának és burkolójának vizsgálatát, 

továbbá a mérési eredmények felhasználásával, statisztikai eszközökkel, a különböző 

hangtípusok elkülönítését. Alkalmazásunkat Matlab 7.6 (THE MATHWORKS INC. 2008) 

környezetben fejlesztettük, amely elérhetővé teszi az elemzésekhez szükséges függvények 

többségét, valamint viszonylag egyszerű kezelhetőséget is biztosít. 

 A magnitúdó spektrum vizsgálatához szükséges a jel Fourier-transzformációja. A 

transzformáció eredményeként a hangnyomás-időfüggvény (időjel) frekvenciatartomány-beli 

reprezentációját kapjuk. Tekintettel arra, hogy a jel diszkrét, a Matlab a transzformáció 

diszkrét formáját végzi el, a következő képletnek megfelelően (STOYAN 2005): 
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ahol , j pedig a komplex egység. A transzformáció után vizsgáltuk az alaphang 

frekvenciáját, az alaphang és az első három felhang intenzitásviszonyát, továbbá a 

felhangszámot. A felhangszám vizsgálata esetén figyelembe kell venni, hogy ez erősen függ a 

rögzített hang intenzitásától, azaz befolyásolja az állat hangereje, az állat és a mérőmikrofon 

távolsága, valamint a mérőberendezés beállítása. Ebből következően ez a paraméter 

meglehetősen variábilis, a hangok, illetve csoportok jellemzésére kevéssé alkalmas. 

 Az időjel burkolójának számításához Hilbert-transzformációt alkalmaztunk. A 

transzformált jelen megállapítható a berezgés és a lecsengés hossza, illetve a hang intenzitás-

változását leíró paraméterek. A diszkrét Fourier-transzformációt a jel berezgési időt követő, 

de a lecsengést megelőző állandósult szakaszán végeztük el. A berezgés végének a jel azon 

pontját tekintettük, ahol az intenzitás az intenzitásmaximum 90%-át először eléri, míg a 

lecsengés kezdete az az időpont, ahol ezt az értéket utoljára detektálhatjuk. A hasznos időbeli 

jel végpontjait, a hangminta elejéről vett, állandó 600 mintapont hosszúságú szakasz átlagos 

energiájához (zaj) képest, adaptívan határoztuk meg. A transzformációkat a Matlab 7.6 (THE 

MATHWORKS INC. 2008) beépített függvényeivel végeztük el. 

 Az általunk vizsgált két hangtípus elválasztása ugyancsak automatikus úton történt. 

Erre a célra a hangminták hossz- és alapfrekvencia-paramétereit használtuk fel, az elkülönítés 

pedig k-közép klaszterizációval zajlott. Ennek során két klasztert hoztunk létre, melyekbe a 

program az egyes adatokat a klaszter-középpontoktól számított távolság alapján sorolja be. Az 

algoritmus kezdetben két véletlenszerű középpontot hoz létre, majd a pontokat abba a 

klaszterbe sorolja be, amelynek centrumához közelebb esik. Ezt követően újraszámítja a 

központot, és ezeket a lépéseket mindaddig ismétli, amíg a besorolás változatlan marad 

(SEBER 1984). 

 Az elemzést Intel Core i7-920 processzorral szerelt személyi számítógépen futtattuk. 

Az eredményeket az alkalmazás Microsoft Excel 2003 (MICROSOFT CORPORATION 2003) 

(.xls) táblázat formájában menti. Rögzítése kerülnek az egyes hangminták adatai, valamint az 

egyes egyedekre számított átlagértékek is. Átlagszámításra a terepi felvételek esetén nem 

került sor, mivel itt az egyes hangok nem voltak egyértelműen adott egyedhez rendelhetők, 

így ebben az esetben minden egyes hangot önálló mintának, és nem ismétlésnek tekintettük. 

Az elemző alkalmazást, amely Matlab 7 (THE MATHWORKS INC. 2008) környezetben 

futtatható, a mellékelt CD tartalmazza. 
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III.6. A magyarországi unkafajok és hibridjeik vizsgálata az általunk fejlesztett 

alkalmazás segítségével 

 Az általunk vizsgált sárgahasú unka-populációk hangadásának vizsgálatakor kapott 

eredményeink alapján szükségesnek találtuk a magyarországi unkafajok, illetve az általuk 

alkotott hibridek hangadásának vizsgálatát is. Reményeink szerint ennek segítségével 

kimutathatóvá válik a Bombina variegata esetleges introgressziójának hatása a laboratóriumi 

vizsgálatok eredményeiből. 

 A leányfalui Rekettyés-tóban, a Visegrádi-hegységben eddig leírt egyetlen sárgahasú 

unka élőhely közvetlen közelében 2009-2010-ben olyan terepi felvételeket készítettünk, 

amelyekről feltételeztük, hogy hibrid egyedektől származnak. 2010. májusában, a terepi 

mérések alkalmával egy olyan nőstény egyedet is sikerült befogni, amely morfológiailag 

hibridnek bizonyult (21-22. ábra). Bár a morfológiailag hibrid egyed akusztikai 

mintavételezésére nem volt lehetőség (a magyarországi unkafajok nőstényei csak a 

riasztóhangot adják), a helyszínen rögzített hanganyag, valamint referencia felvételek (a 

Szentendrei-szigeten felvett tiszta vöröshasú unka hangadás, illetve a laboratóriumban 

készített Bombina bombina hangminták) felhasználásával, a hibridizáció tényének 

kimutatására az általunk fejlesztett módszer, előzetes ismereteink (SANDERSON et al 1992) 

alapján alkalmas lehet. Ennek igazolására összehasonlító vizsgálatokat végeztünk a két fajtól, 

illetve a feltételezett hibrid egyedektől származó hangminták akusztikus paramétereivel.  

 

 
21-22. ábra: A leányfalui Rekettyés-tóban 2010. májusában befogott, feltételezhetően hibrid nőstény egyed hát- 

illetve hasoldala 

 

 

 Bár számos korábbi munka (SANDERSON et al 1992, LÖRCHER 1969) alapján ismert a 

Bombina bombina illetve Bombina variegata fajok hangadásának jelentős elkülönülése, a 

hibridizáció a hangadásra gyakorolt hatásának, illetve két faj, a leányfalui Rekettyés-tóban 

feltételezett kereszteződésének vizsgálata előtt fontosnak találtuk elvégezni az előzetes 
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ismeretek (VÖRÖS 2002, 2006, 2008, NIEKISCH 1995, COGÃLNICEAU 1996, SZABÓ 1959) 

alapján tiszta populációiktól származó hangminták vizsgálatát. Ehhez a Szentendrei-szigeten, 

az Alsó-Merzsán dűlő időszakos vizeiben található vöröshasú unka-populáció hangadásáról 

készített terepi felvételeket, illetve az Alpokalja területéről, az Őrség, illetve a Kőszegi-

hegység, a III.1.2. fejezetben ismertetett élőhelyeiről származó sárgahasú unka egyedek 

laboratóriumi körülmények között rögzített hangmintáit használtuk fel. Az összehasonlító 

vizsgálatok során a hívóhangokra, illetve a párzóhangokra főkomponens-analízist (Podani 

2001) végeztünk. A tesztet a korábban vizsgált paraméterekre (hangadás hossza, 

alapfrekvencia), illetve ezekkel együtt a hangnyomás-időfüggvény burkolóját jellemző 

adatokra külön-külön, mindkét esetben a vízhőmérséklet figyelembe vétele mellett végeztük 

el. A hibridizáció hatását a leányfalui élőhelyen, továbbá a laboratóriumi felvételek között 

ezek fényében vizsgáltuk. Az akusztikai paraméterek statisztikai vizsgálatát a III.7. fejezetben 

ismertetjük. 

 

 

 III.7. Az eredmények statisztikai feldolgozása 

 Az analízis eredményeként kapott adatmátrixokat kérdéseink megválaszolása 

érdekében statisztikai módszerekkel elemeztük. A tesztek elvégzéséhez a Statistica 7.0 

(STATSOFT Inc. 2004) és Syn-Tax 2000 (PODANI 2001) programcsomagokat használtuk.  

 A genetikai (geográfiai) csoportok közötti különbségek, illetve az ezeket leíró releváns 

paraméterhalmaz meghatározásához Mann-Whitney u-tesztet (SOKAL & ROHLF 1995) 

alkalmaztunk. A nem-parametrikus próba használatát adataink a normál eloszlástól való 

szignifikáns eltérése indokolta. A tesztet a geográfiai csoportok figyelembe vételével az 

összes mérési eredményre külön-külön elvégeztük. 

 Az ismert geográfiai csoportok tesztelésekor feltételeztük, hogy azok a hangadás 

alapján elkülöníthetők, így elválasztásukat az egyedek ismert földrajzi besorolásának 

figyelmen kívül hagyásával az adatok főkomponens-analízisével (PODANI 2001) is elvégeztük. 

Az egyes változók összemérhetőségét centrálással, illetve a szórással való standardizálással 

biztosítottuk. Ennek segítségével a nagyszámú (20) vizsgált paramétert összesen két, 

egymással korrelálatlan változóba tömörítettük, melyek az eredeti információ legnagyobb 

részét megőrzik (SZÉKELYI & BARNA 2002). 

 A magyarországi unkafajok hívóhangja és párzóhangja közötti különbségek keresésére 

ismét főkomponens-analízist (PODANI 2001) alkalmaztunk a III.6. fejezetben ismertetetteknek 

megfelelően.  
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 A leányfalui Rekettyés-tó unka-populációjában, a két magyarországi faj feltételezett 

hibridizációjának kimutatására, a rendelkezésre álló hangmintákkal, a laboratóriumi 

felvételek, illetve a Szentendrei-szigeten rögzített Bombina bombina feltételek bevonásával, 

diszkriminancia-analízist végeztünk. A módszer alkalmas arra, hogy az ismeretlen besorolású 

mintákat, referencia-csoportokkal összehasonlítsa, illetve azoknak megfelelően azonosítsa 

(PRÉCSÉNYI et al. 1999). Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztük a Leányfalu, Nyerges-hegyi sárgahasú 

unka populáció terepen (összesen 2 egyedről), valamint a laboratóriumban rögzített hangmintáival, 

mivel a két élőhely kis távolsága (néhány száz méter) miatt a hibridizáció hatása itt sem zárható ki. 

 Előzetes ismereteink (VÖRÖS 2006, VÖRÖS et al. 2006, SANDERSON et al. 1992, HOCK et al. 

2010) alapján feltételezhető, hogy a vizsgálatba vont öt magyarországi sárgahasú unka populáció nem 

mindegyike mentes a vöröshasú unka introgressziójától. Ennek eldöntésére, a laboratóriumi 

felvételeket teszteltük együtt a Szentendrei-szigetről származó Bombina bombina referencia-

felvételekkel. A populációk hovatartozásának tisztázása érdekében ezekre az adatokra is 

diszkriminancia-analízist futtattunk. 

 

 

 

IV. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

 

 IV.1. A sárgahasú unka geográfiai (genetikai) csoportjainak komparatív 

bioakusztikai vizsgálata 

 

 A sárgahasú unka különböző genetikai vonalaihoz tartozó magyarországi 

populációinak összehasonlító vizsgálata során összesen 33 hím egyed 9783 egyedi 

hangmintájának elemzését végeztük el. Felvételeink állandó, 28 °C-os hőmérsékleten 

készültek, kiküszöbölve ezzel a hangadás LÖRCHER (1969) által leírt hőmérséklet-függését. 

Hangmintáinkon vizsgáltuk az intenzitás változását a berezgés és lecsengés periódusában, e 

szakaszok és a teljes hang hosszát, az alapfrekvenciát, az alaphang és az első három 

felharmonikus intenzitásarányát, illetve a felhangszámot. Az adatfeldolgozást a hívóhangokra, 

illetve a párzóhangokra külön-külön végeztük el. A vizsgálatok az előzőekben ismertetett 

alpesi- és kárpáti-vonalakhoz tartozó populációk hangadásának, azaz a tőlük származó 

hangminták jellemző paramétereinek, és a testméret-értékeknek (testhossz, fejhossz és 

fejszélesség) az összefüggésére tértek ki. 
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 Az elemzések során figyelembe kellett venni, hogy a rendelkezésre álló hangminták 

két különböző jellegű és funkciójú hangtípushoz tartoznak. Sajnos nem minden egyedtől állt 

rendelkezésünkre hívó- és párzóhang is, így az előbbinél összesen 29, utóbbinál 23 egyed  

 

adataival tudtunk számolni. A hangok amplitúdó karakterisztikája, valamint az automatikus 

hangtípus-elválasztáshoz alkalmazott k-közép klaszterezés eredményei alapján, a LÖRCHER 

(1969) által leírtaknak megfelelően, az átlagosnál magasabb alapfrekvenciájú és rövidebb 

hangokat tekintettük párzóhangnak. Itt kell megemlítenünk azt is, hogy megfelelő eszköz 

hiányában a szétválasztás során a módosult hívóhangok a hívóhangokkal egy csoportba 

kerültek, és a továbbiakban azokkal együtt kezeltük őket. Ez azonban az eredményeket nagy 

valószínűséggel nem befolyásolja, mivel a két hangtípus legtöbb jellegében egymással 

megegyezik, illetve a módosult hívóhangok száma a másik két típushoz képest elenyésző. A 

riasztóhangok kiválasztása már a felvételek vágási munkái során megtörtént, mivel e típus 

elkülönítése egyértelmű, illetve külön algoritmus fejlesztése nélkül is objektíven elvégezhető. 

 

 

 IV.1.1. A geográfiai csoportok elkülönülésének vizsgálata az akusztikus 

paraméterek alapján 

 
 Feltételezve, hogy a földrajzilag elkülönült populációk egymástól az akusztikai 

paraméterek (hangadás) alapján elválaszthatók, a csoportosítást a származási hely (élőhely) 

figyelembe vétele nélkül főkomponens-analízis segítségével is elvégeztük. Mindkét vizsgált 

hangtípus esetén találhatunk két elkülönült csoportot, ahol a szétválás elsősorban az időjel 

burkolóját a berezgés és lecsengés szakaszában jellemző értékek mentén történt. A Mann-

Whitney u-teszt eredményeihez hasonlóan, a korábbi munkáktól (SANDERSON et al. 1992, 

LÖRCHER 1969, ZWEIFEL 1959) eltérően az alapfrekvencia kevéssé volt variábilis. Az 

eredmények értékelésénél csak az első két főkomponenst vettük figyelembe, melyek a 

pontfelhő teljes varianciájának nagyrészét (a párzóhangok esetén 60,76%, illetve 15,04%, a 

hívóhangok tekintetében 77,30% és 11,37%) reprezentálják. A tesztek eredményeit a 23-24. 

ábrák mutatják be. 
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23. ábra: A standardizált és centrált főkomponens-analízis (PCA) eredménye a párzóhangok paraméterei alkotta 

térben. Csak az első két főkomponenst tüntettük fel, melyek együttesen a teljes variancia mintegy 76%-t 

magyarázzák. Az ábrán a testhossz paramétert a jelölőnégyzetek színe jelzi: piros: 40 mm (fiatal egyed); fekete: 

40-45 mm; kék: 45 mm felett. Az élőhelyeket a következőképpen jelöltük: Mecsek háromszög, Zemplén 

négyzet, Mátra: kör, Visegrádi-hegység: csillag, Alpokalja rombusz. A zöld egyenes néhány egyed gyenge 

elválását jelzi. 

 A főkomponens-analízis eredménye azt mutatja, hogy a párzóhangok vizsgálata a 

geográfiai csoportokat nem választja el egymástól. A 23. ábrán ugyanakkor látható, hogy 

néhány egyed a többiektől elkülönül (az ábrán a zöld vonal alatt). Mivel ismert a hangadás 

testméret-függése (LÖRCHER 1969, SANDERSON et al. 1992) feltételezhető volt, hogy e 

különböző genetikai (geográfiai) csoportokhoz tartozó egyedek ez alapján különülnek el. 

Ennek kizárása érdekében a tesztet az egyedek testhosszának figyelembe vételével is 

megismételtük, de eredményeink alapján a testméret-különbségek az elkülönülést nem 

magyarázzák. Ez alól a Mátrában befogott, átlagosnál kisebb méretű, az ábrán piros színnel 

jelölt fiatal egyed képezhet kivételt. Mivel a Mecsek, a Zempléni-hegység, illetve a Mátra 

területén a gyűjtés - gépjármű és turistaforgalom szempontjából - gyakrabban használt utakon 

történt, elképzelhető, hogy a pontfelhő kettéválása a teszt során az élőhelyen tapasztalható 

eltérő mértékű diszturbanciával magyarázható. Ennek alátámasztása egy későbbi mérés 

feladata. A továbbiakban szükséges megvizsgálni azt is, hogy a sárgahasú unka hangadásában 

vannak-e olyan tanult elemek, amelyek a nagyobb mértékben zavart élőhelyen az akusztikus 
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kommunikációt elősegítik, illetve, hogy ezek laboratóriumi körülmények között érzékelhetők 

maradnak-e. Kérdéses továbbá, hogy az evolúciós léptékben rövid ideje tartó felerősödött 

antropogén zavaráshoz való alkalmazkodásra a faj képes lehetett-e.  

 Az élőhelyek minősége mellett elképzelhető, hogy a hosszú ideje izolált populációk 

hangadásának önálló evolúciója, vagy, különösen az alacsonyabb térszíneken fekvő élőhelyek 

esetén, a magyarországi unkafajok korábbi adatok (Vörös 2006, SANDERSON et al. 1992) 

alapján ismert hibridizációja áll a jelenség hátterében.  

 A hívóhangokra végzett főkomponens-analízis, a párzóhangokhoz hasonlóan, a 

genetikai csoportok között nem mutat ki különbséget (24. ábra). Ugyanakkor itt a 23. ábrán 

bemutatott elkülönülés sem mutatható ki, bár néhány mecseki egyed a többi adattól némileg 

szeparált. Előzetes ismereteink (VÖRÖS 2006) alapján, az itt tapasztaltak nagy valószínűséggel 

a vöröshasú unka introgressziójának az akusztikus kommunikációra gyakorolt befolyásával 

támaszthatók alá, bár további vizsgálatok nélkül nem zárható ki a populáció önálló 

evolúciójának, illetve a habitat minőségének (az ott tapasztalható diszturbanciának) hatása 

sem. 

 
24. ábra: A standardizált és centrált főkomponens-analízis (PCA) eredménye a hívóhangok alkotta térben. Csak 

az első két főkomponenst tüntettük fel, melyek a teljes variancia 88,67%-t magyarázzák. Az élőhelyeket a 23. 

ábrával azonosan jelöltük. 
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 IV.1.2. A geográfiai csoportokat elkülönítő releváns akusztikai paraméterhalmaz 

meghatározása 

 

 A geográfiai csoportok bioakusztikai paramétereinek statisztikai elkülönülését Mann-

Whitney u-teszttel (SOKAL & ROHLF, 1995) vizsgáltuk. Ezt a próbát a két vizsgált hangtípus 

minden értékelhető változójára külön-külön lefuttattuk. A számítások az ismert két geográfiai 

csoport (alpesi, illetve kárpáti vonalak) figyelembe vételével történt. A tesztek eredményeit az 

1. táblázat tartalmazza. 

 A táblázat jobb oldalán a szignifikanciaszint (p) szerepel. A két geográfiai 

(genetikai) csoportot adott hangtípus, illetve paraméter esetén akkor tekintettük szignifikánsan 

különbözőnek, ha p<0,05 értéket vett fel. Jól látható, hogy elsősorban hangnyomás-

időfüggvény burkolóját a berezgés és lecsengés szakaszában jellemző paraméterekben, és 

különösen a párzóhang esetében találtunk különbséget a két csoport között. A berezgést, 

illetve a lecsengést jellemző paraméterek ms egységben azt az időpontot adják meg, ahol a 

mérhető maximális intenzitás adott része (rendre 20, 50, 60, 75, 82, 90, 95, illetve 98 

százaléka) az időjel burkolóját vizsgálva először, illetve utoljára mérhető. Tekintettel a 

tesztben vizsgált nagyszámú paraméterre, feltételezhető, hogy a tapasztalt szignifikáns 

eltérések elsősorban a párzóhang esetében játszhatnak szerepet az akusztikus 

kommunikációban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázat: A Mann-Whitney u-próba eredményei (p-

értékek) a vizsgált hangtípusokra. * A hang kezdetétől a maximális 

intenzitás eléréséig eltelt idő [ms]; ** A maximális intenzitás adott 

százalékának első (Be n%), illetve utolsó (Le n%) időpontja [ms]. 

A p=0,05 szinten szignifikánsan különböző változókat pirossal 

kiemeltük. Félkövérrel szedtük azokat a változókat is, amelyek 

közel szignifikánsnak bizonyultak, mivel ezek jól láthatóan 

csoportosulnak, és feltételezhető, hogy nagyobb mintaelemszám 

esetén p-értékük 0,05 alá csökkenhet. 

  Párzóhang Hívóhang 

Időtartam 0,15 0,91 

Lecsengés 0,39 0,77 

Maximum* 0,09 0,5 

Be 20% ** 0,77 0,04 

Be 50% 0,39 0,37 

Be 60% 0,12 0,55 

Be 75% 0,23 0,61 

Be 82% 0,05 0,65 

Berezgés 0,03 0,65 

Be 95% 0,06 0,68 

Be 98% 0,05 0,61 

Le 98% 0,07 0,84 

Le 95% 0,09 0,91 

Le 90% 0,09 0,94 

Le 82% 0,12 0,65 

Le 75% 0,07 0,65 

Le 60% 0,05 0,55 

Le 50% 0,07 0,55 

Le 20% 0,07 0,58 

Alaphang 0,9 0,84 



31 

 

A hangadás az alapfrekvencia, a hossz, illetve a felhang-tartalom tekintetében a két 

csoport között nem mutat értékelhető különbséget. A jelenleg vizsgált aránylag alacsony 

mintaelemszám (mindösszesen 33 egyed) növelésével azonban nem zárható ki, hogy a 

tapasztalt elkülönülés karakterisztikusabbá váljon, illetve más paraméterek esetén is 

szignifikáns legyen. Ez elsősorban a párzóhang burkolóját jellemző paramétereknél várható, 

ahol a szignifikanciaszint a p=0,05 értéket megközelíti (ezt jelölik a táblázatban fekete 

félkövérrel szedett eredmények). Mivel az állatok hangadása a külső hanghólyag hiánya miatt 

aránylag halk, a természetes környezetben jelen lévő, a laboratóriumi körülményekhez képest 

jelentősen nagyobb zavarás (zaj, más egyedek és fajok nemkívánatos hangadása, stb.) mellett 

az egyes geográfiai (genetikai) csoportokhoz tartozó populációk elkülönítésére a vizsgálati 

módszer terepi mérésekre feltételezhetően kevéssé alkalmas. Ennek megállapítására további 

in situ mintavételezés, és a laboratóriumban rögzítettekkel történő összehasonlítása lenne 

szükséges. 

 

 IV.2. A testméret-paraméterek és a hangadás összefüggéseinek vizsgálata 

 

 A sárgahasú unka hangtípusait vizsgáló korábbi munkák (SANDERSON et al. 1992, 

LÖRCHER 1969, ZWEIFEL 1959) a hangadást csupán a testhossz függvényében vizsgálták. 

Feltételezhető azonban, hogy a szájüreg mérete befolyásolja a hangadást. Ennek 

alátámasztására korrelációs vizsgálatot végeztünk három fontosabb testméret (testhossz, 

fejhossz, fejszélesség) és a rendelkezésre álló, értékelhető akusztikai paraméterekkel. Az 

eredmények feltételezéseinket igazolják, azaz a testhosszon kívül a fej méretének, elsősorban 

a fejszélességnek, jelentős szerepe van az állatok hangadásában. A vizsgált adatpárok között 

negatív korrelációt találtunk, ez alól a hívóhangok esetén, a fejhossz és a mérhető maximális 

energia 20%-nak első eléréséhez szükséges idő képez kivételt (2. táblázat). 

 2. táblázat: A testméret-paraméterek és a 

hangadás összefüggéseinek vizsgálata. 

Rövidítések: th: testhossz, fh: fejhossz, fsz: 

fejszélesség; az akusztikai paraméterek esetén: 

maxeleres: a mérhető maximális intenzitás 

elérésének időpontja, BeI és LeI értékek: az időjel 

burkolóját jellemző paraméterek (magyarázatát ld. 

1. táblázat), idotartam: a hangadás teljes hossza, 

berezgés: a maximális intenzitás 98%-nak első 

eléréséhez szükséges idő. A táblázatban a 

szignifikanciaszintet tüntettük fel. 

 

Párzóhang p-szint Hívóhang p-szint

fh & beI.5 0,01 th & beI.95 0,04

fh & beI.6 0,01 th & beI.98 0,04

fh & beI.75 0,01 th & leI.82 0,04

fsz & idotartam 0,03 th & leI.75 0,03

fsz & beI.5 0,02 th & leI.6 0,01

fsz & beI.6 0,02 th & leI.5 0,01

fsz & beI.75 0,04 th & leI.2 0,01

fsz & beI.82 0,002 fh & beI.2 0,04

fsz & berezges 0,006 fsz & beI.95 0,04

fsz & beI.95 0,02 fsz & leI.75 0,03

fsz & beI.98 0,02 fsz & leI.6 0,02

fsz & leI.98 0,04 fsz & leI.5 0,04

th & maxeleres 0,02 fsz & leI.2 0,04

th & berezges 0,04
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  A korábbi adatokkal (LÖRCHER 1969) ellentétben, az alapfrekvencia és a testméret-

paraméterek között nem találtunk korrelációt, illetve az időjel burkolóját jellemző értékeket 

ebből a szempontból is lényegesebbnek érezzük. 

 IV.3. A magyarországi unkafajok hangadásának összehasonlító vizsgálata 

 

 A sárgahasú unka, illetve a vöröshasú unka hangadásának összehasonlítására, az 

általunk mért akusztikus paraméterekre főkomponens-analízist (PODANI 2001) futtattunk. 

Ennek eredményeit az alábbiakban ismertetjük (25-26. ábra). 

 
25. ábra: A sárgahasú unka (kék) és a vöröshasú unka (piros) párzóhangjaira futtatott főkomponens-analízis 

(PCA) eredménye. Csak az első két főkomponenst ábrázoltuk, melyek a pontfelhő varianciájának legnagyobb 

részét (81,7%-t) magyarázzák. Az analízis során csak a korábban is vizsgált (LÖRCHER 1969, SANDERSON et al 

1992) paramétereket, a hangadás hosszát, az alapfrekvenciát, illetve a hőmérsékletet vettük figyelembe. 

26. ábra: A sárgahasú unka (kék) és a vöröshasú unka (piros) az Alpokaljáról, illetve a Szentendrei-szigetről 

származó egyedeinek párzóhangjaira futtatott főkomponens-analízis eredménye. Az ábrán az első két 

főkomponenst tüntettük fel, melyek a variancia 73,95%-t magyarázzák. A teszt során valamennyi, általunk 

vizsgált változót figyelembe vettünk. 
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 A 25-26. ábrán látható eredmények alapján elmondható, hogy a magyarországi 

unkafajok tiszta populációi a tőlük származó párzóhangok akusztikus paraméterei alapján jól 

elkülönülnek egymástól. Ugyanakkor a 26. ábra alapján, a hangnyomás-időfüggvény 

burkolóját jellemző paraméterek figyelembe vétele mellett, a két faj szétválasztása nem 

lehetséges. Ez arra utal, hogy a Bombina bombina, illetve a Bombina variegata hívóhangjai 

elsősorban a hossz, illetve időtartam alapján különíthetők el jól egymástól. További 

összehasonlító vizsgálatainkban tehát csak ezen paraméterekre tértünk ki. 

 
27. ábra: A vöröshasú unka (piros) és a sárgahasú unka (kék) az Alpokaljáról, illetve a Szentendrei-szigetről 

származó egyedeinek hívóhangjaira futtatott főkomponens-analízis eredménye. A grafikonon az első két 

főkomponens látható, melyek a pontfelhő teljes varianciájának 89,02%-t magyarázzák. Az analízis során csak a 

korábban is vizsgált (LÖRCHER 1969, SANDERSON et al 1992) paramétereket, a hangadás hosszát, az 

alapfrekvenciát, illetve a hőmérsékletet vettük figyelembe. 

 A 27. ábrán látható, hogy a hívóhangokra futtatott főkomponens-analízis is egyértelmű 

különbséget mutat a két faj között. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy a hangnyomás-

időfüggvény burkolóját leíró adatok figyelembe vétele mellett, a két csoport gyakorlatilag 

nem elválasztható, azaz a párzóhangok esetén tapasztaltak itt is érvényesek. 

 Eredményeink a korábbi leírások (SANDERSON et al 1992, LÖRCHER 1969) alapján 

elvártakat igazolták, azaz elsősorban az alapfrekvencia, és a hossz a Bombina variegata és 

Bombina bombina fajok elkülönítésére (a vízhőmérséklet figyelembevételével) alkalmas. A 

két faj hangadásának jellemzésére általunk mért, a hangnyomás-időfüggvény burkológörbéjét 

jellemző paraméterek a magyarországi unkafajoknál hasonlóak, a főkomponens-analízis során 

a fajok, az akusztikus paraméterek alapján látható elkülönülését nagymértékben csökkentik, 

így azokat a csoportosításnál a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

 Mivel az előzőekben ismertetettek alapján a vöröshasú unka és a sárgahasú unka 

általunk vizsgált hangtípusai jól elkülöníthetőek, elvégezhetővé vált a hibridizáció hatásának 

vizsgálata a laboratóriumi felvételek esetén, illetve a leányfalui feltételezett hibridzóna 

kimutatása is. 
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 IV.4. A hibridizáció a sárgahasú unka és vöröshasú unka akusztikus 

kommunikációra gyakorolt hatásának vizsgálata 

  

 IV.4.1. A leányfalui Rekettyés-tó feltételezett hibrid unka-populációjának vizsgálata 

bioakusztikus módszerekkel 

 A terület vizsgálatakor a helyszínen rögzített – pontosan nem azonosítható számú 

egyedtől származó – hangminták összehasonlítását végeztük el, diszkriminancia-analízissel, a 

Szentendrei-szigeten felvett Bombina bombina, illetve az Alpokaljáról származó, a 

hibridizáció hatásától korábbi adataink (VÖRÖS 2006) alapján feltételezhetően mentes 

Bombina variegata hangok, mint referencia-csoportok bevonásával a 28-29. ábrán látható 

eredménnyel. Az értékelés során problémaként jelentkezett, hogy az ismeretlen hovatartozású 

leányfalui hangminták a referenciához képeset jelentősen nagyobb számban álltak 

rendelkezésünkre.  

 

 

28. ábra: A leányfalui Rekettyés-tónál rögzített hívóhang-mintákra futtatott diszkriminancia-analízis eredménye. 

A hangmintákat három csoportra osztottuk: vöröshasú unka referencia, sárgahasú unka referencia, illetve az erről 

az élőhelyről származó ismeretlen besorolású egyedek hangadása. A hisztogramokon annak a valószínűségét 

tüntettük fel, hogy az adott hangminták a sárgahasú unkától származnak. A: ismeretlen besorolás, B: Bombina 

variegata, C: Bombina bombina. 
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 A 28. ábra alapján látható, hogy a leányfalui Rekettyés-tóban található unka-

állománytól származó hívóhangok a genetikailag tiszta referencia-populációk között 

helyezkednek el, bár a legtöbb minta nagy valószínűséggel a vöröshasú unka hangadásához 

áll közel. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az élőhely a két magyarországi 

unkafaj által alkotott hibridzónának tekinthető. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a teszt 

alapján a két referencia-csoport hangadása is valamelyes átfedést mutat (28/A-B ábra). 

 A diszkriminancia-analízis során vizsgáltunk, hogy a hangminták az egyes 

csoportokba való besorolása során, a tesztelt változók (hossz, illetve alapfrekvencia) szerepe 

az osztályozásban szignifikáns volt-e. A változókra kapott p-értékek (rendre 0,0029 és 

0,0000) alapján e két érték a hangminták besorolásának megállapítására alkalmas. 

 Mindezek mellett ellenőriztük a referencia-hangminták besorolásának helyességét is. 

Mivel a hibásan osztályozott minták száma mindkét csoportban (vöröshasú unka és sárgahasú 

unka) elenyésző volt, ez a teszt végeredményét jelentősen nem befolyásolhatta. 

 A Szentendrei-szigeten rögzített hangminták között a párzóhangok aránya 

meglehetősen alacsony, így az ezekre futtatott diszkriminancia-analízis eredménye nem volt 

értékelhető, azt itt nem mutatjuk be. 

 Ezek alapján, bár az élőhely nagy valószínűséggel a két magyarországi unkafaj által 

alkotott hibridzóna részének tekinthető, ennek tisztázására további felvételek készítése 

elengedhetetlen. A vizsgálat eredménye ugyanakkor megmutatja, hogy a hangminták 

elemzése alkalmas az egyes unka-populációk faji besorolásának meghatározására, megfelelő 

mennyiségű felvétel (beleértve egyaránt az ismert és a referencia-csoportokat is) 

rendelkezésre állása esetén. 

 

 

 IV.4.2. A hibridizáció hatásának vizsgálata a laboratóriumban rögzített felvételek 

között 

 A 29. ábrán a vizsgálatba vont mintaterületekről gyűjtött állatoktól származó 

párzóhangokra futtatott diszkriminancia-analízis eredményét mutatjuk be. A vizsgálat során 

referenciaként az Alpokalja sárgahasú unka, és a Szentendrei-sziget vöröshasú unka 

populációiból származó mintákat használtuk. 
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29. ábra: a vizsgálatba vont sárgahasú unka élőhelyekről származó egyedek párzóhangjaira futtatott 

diszkriminancia-analízis eredménye. A hisztogramokon annak a valószínűségét ábrázoltuk, hogy az adott 

élőhelyről származó hangminták genetikailag tisztának tekinthető sárgahasú unka egyedektől származnak. A: 

Alpokalja (sárgahasú unka referencia-csoport), B: Visegrádi-hegység (Leányfalu, Szénégető-patak), C: Mátra, 

D: Mecsek, E: Zempléni-hegység. 

 A vizsgálatba vont változók (hossz és alapfrekvencia) szerepe a besorolásban 

szignifikáns volt (a szignifikanciaszint rendre 0,02 és 0,0000). Ezek ismeretében nagy 

valószínűséggel állíthatjuk, hogy a mecseki és mátrai élőhelyeken a két magyarországi 

unkafaj hibridizációja a hangadást befolyásolja, ami a 23. ábrán látható kismérvű elkülönülést 

részben magyarázza. A Zempléni-hegység besorolása ugyanakkor teljes bizonyossággal az 

alacsony mintaelemszám miatt nem lehetséges. 

 

30. ábra: a vizsgálatba vont sárgahasú unka élőhelyekről származó egyedek hívóhangjaira futtatott 

diszkriminancia-analízis eredménye. Csak az értékelhető élőhelyeket mutatjuk be. A hisztogramokon annak a 

valószínűségét szemléltetjük, hogy az egyes élőhelyekről származó hívóhangok milyen valószínűséggel 

származnak genetikailag tisztának tekinthető sárgahasú unka egyedektől. A: Mecsek, B: vöröshasú unka 

referencia, C: Zempléni-hegység. 
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 A 30. ábrán az általunk tesztelt élőhelyekről származó sárgahasú unka, illetve a 

Szentendrei-szigetről származó tiszta vöröshasú unka egyedektől származó hívóhangokra 

futtatott diszkriminancia-analízis eredményét mutatjuk be. A próbát a két fő paraméterre 

(hossz és alapfrekvencia) futtattuk le, melyek hatása a csoportosításban p<0,05 szinten 

szignifikánsnak bizonyult. 

 A hívóhangokra végzett vizsgálat eredményei a párzóhangokéhoz hasonlóan alakultak, 

azaz a mintavételezett populációk közül a hibridizáció hatása a hangadásban elsősorban a 

Mecsekben és a Zempléni-hegységben mutatható ki. 

 Mindkét hangtípus esetén figyelembe kell vennünk azonban, hogy bár az elemzést 

nagyszámú hangmintával tudtuk elvégezni, az azokhoz rendelhető egyedek száma erősen 

korlátozott volt. A pontosabb, az egyes területekre jobban általánosítható eredmények 

érdekében a vizsgálatba vont állatok számának növelése – akár terepi felvételek készítésével 

és a tesztbe való bevonásával – lenne szükséges. Mindemellett, az előzetes ismeretek (VÖRÖS 

2006, VÖRÖS et al. 2006, SANDERSON et al. 1992) alapján elvártakat a tesztek eredményei 

igazolni látszanak. 

 

V. ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a sárgahasú unka korábban genetikai 

vizsgálatokkal elkülönített két csoportja (kárpáti, illetve alpesi vonalak) a hangadás alapján 

csupán gyengén válik el egymástól. A csoportosítás elsősorban az időjel burkolójának fel- és 

lefutását jellemző paraméterek alapján lehetséges. A populációk bioakusztikai eszközökkel 

történő besorolására elsősorban a párzóhangok alkalmasak. 

 A főkomponens analízist az előzetes földrajzi (genetikai) alapú csoportosítás 

figyelmen kívül hagyásával, kizárólag az általunk mért akusztikai paraméterek adataival 

végeztük el. A teszt eredményei alapján, elsősorban a párzóhangok esetében, az eredeti 

csoportoktól eltérő különválás tapasztalható. Mivel ezt a szétválást az állatok testméretei nem 

magyarázzák, feltételezhető, hogy a jelenség hátterében az élőhelyeken tapasztalható 

akusztikus és fizikai zavarás eltérő mértéke, és/vagy a vöröshasú unkával (Bombina bombina) 

történő hibridizáció hatása, illetőleg a vizsgált populációk evolúciós léptékben hosszú ideje 

zajló önálló fejlődése áll. 

A korrelációs vizsgálatok alapján több paraméter mutat összefüggést a testmérettel, 

illetve a hangadásban a testhossz mellett a szájüreg nagyságát jellemző értékek is szerepet 
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játszanak. A korábban leírtakkal (LÖRCHER 1969) ellentétben az alapfrekvencia és a 

testméret-paraméterek között nem volt kimutatható összefüggés. Ennek hátterében 

valószínűleg a jelentősen nagyobb pontosságot biztosító digitális rögzítő berendezés, valamint 

a felvételekhez használt félszabadterű mérőszobában elérhető jó jel-zaj viszony áll. 

A vizsgálatba bevont leányfalui (Visegrádi-hegységbeli) Rekettyés-tóban található 

unka-populáció faji besorolása, az élőhelyről származó hangminták, illetve a két faj 

genetikailag tiszta egyedeitől származó referencia-felvételek felhasználásával, 

diszkriminancia-analízissel történt. Ennek alapján az élőhely nagy valószínűséggel a 

vöröshasú unka és a sárgahasú unka hibridzónájának tekinthető. Eredményeink azt mutatják, 

hogy módszereink alkalmasak az egyes élőhelyeken található unka-populációk taxonómiai 

besorolására, akár előzetes ismeretek (genetika és/vagy morfometriai vizsgálatok) nélkül is. 

A vizsgálatba vont sárgahasú unka élőhelyekről származó hangminták, a két 

magyarországi unkafajtól származó referencia-felvételekkel való összevetése során 

megállapítottuk, hogy a Bombina bombina introgressziója az akusztikus kommunikációt a 

Mecsek és a Zempléni-hegység területén nagy valószínűséggel befolyásolja. Az alacsony 

mintaelemszám (a vizsgált egyedek erősen korlátozott száma) miatt azonban eredményeink 

nem általánosíthatóak, ehhez további vizsgálatok lennének szükségesek. 

Vizsgálataink során a korábban leírt (Lörcher 1969) módosult hívóhang statisztikailag 

nem különült el a hívóhang típustól, ezért ezeket a mérés során együttesen kezeltük. 

Feltételezéseink szerint ez a jelzés akkor keletkezik, amikor az állat az éneklés közben eredeti 

helyzetéből elmozdul (víz alá merül, elfordul, stb.). Mivel a különbség a hívóhanghoz képest 

elenyésző, a hangtípus külön kommunikációs szerepe megkérdőjelezhető. Ennek feltárására 

további mérések szükségesek. 

 

VI. A BIOAKUSZTIKA SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN 

 

 VI.1. Bevezetés 

 

 A környezeti nevelés kezdeteit a 20. század elejére tehetjük, melynek célja ekkor 

elsősorban a természetismeretre, és természetvédelemre való nevelés volt. A fogalmat 

napjainkban jelentősen átformálták, abban a sensu lato értelmezett fenntarthatóság 

problémája, a humánökológiai gondolkodás, továbbá a természettudományok mellett a  

gazdasági és társadalomtudományi területek egyre fontosabb szerepet kapnak (SCHRÓTH et al. 

2004).  
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 A technika mai gyors ütemű fejlődése mellett azonban az elméleti oktatás mellett a 

gyakorlati ismeretek elsajátítása is egyre inkább fontossá válik. Komoly problémát jelent a 

diákok körében, hogy nincsenek tisztában egy-egy általuk használt eszköz (kiindulva a ma 

már széles körben elterjedt és használt személyi számítógéptől, egészen a laboratóriumi 

precíziós műszerekig) működésével, így nem tudják kihasználni az abban rejlő lehetőségeket, 

illetve problémát jelent az egy-egy mérés során kapott eredmények értelmezése is. Az 

elméleti alapokat a tanulók elsajátíthatják, de azok alkalmazása, a gyakorlati oktatás hiánya 

miatt már problémákba ütközik (SCHRÓTH et al. 2004). 

 Mindezek mellett korunk tudományelméleti problémájaként jelentkezik a 

szaktudományokban való partikuláris gondolkodás, amely természetesen a közoktatás szintjén 

is megjelenik. A ma jellemző – többnyire antropogén eredetű – globális problémák 

kiterjedése, és komplexitása következtében azonban egyre fontosabbá válik az egyes 

tudományterületek közötti párbeszéd megteremtése (NÁNÁSI et al. 1999, SCHRÓTH et al. 

2004). A konszenzust jelentősen késlelteti az egyes tudományterületek szigorú szétválasztása 

az oktatás minden szintjén, továbbá a diszciplínák közös nyelvének hiánya is (NÁNÁSI et al. 

1999). 

 Az általunk vizsgált terület a természettudományok (biológia), illetve a mérnöki 

tudományok (akusztika) között képez átmenetet. Munkánkban ezért egyaránt fontosnak 

tartottuk mindkét diszciplína eszköztárát és nyelvét lehetőségeink szerint a legjobban 

összehangolni. Fontosnak tartjuk tehát az interdiszciplináris látásmód kialakítását, illetve az 

erre való törekvéseket a nevelés-oktatás terén is. 

 

 VI.2. Módszereink alkalmazási lehetőségei a tanórai foglalkozások keretében 

 

 Az 1995-től érvényes Nemzeti Alaptanterv (NAT) minden közoktatási intézményben 

kötelezően követendő dokumentum, amely a magyar oktatás legmagasabb szintű tartalmi-

tantervi szabályozását tartalmazza. Jellegét tekintve kerettanterv, azaz a benne 

megfogalmazott követelményrendszer alapján, orientációjuknak megfelelően az iskolák saját 

helyi tanterveiket e szerint készítik el, és lehetőségük van annak kiegészítésére is (MOLNÁR 

2009). Ennek figyelembe vételével a bioakusztika, szűkebben értelmezve az állatok 

akusztikus kommunikációja teret kaphat a fizikaoktatásban, az akusztika és rezgéstan 

témakörénél, illetve a biológia tantárgy részeként, az etológia és az állatismeret fejezeteinél 

egyaránt. E tudományterület eszköztára, mely akár a mindennapokban is jelen van, egyszerű, 

és szemléletes bemutatását teszi lehetővé az akusztikus kommunikációnak (úgy humán, mint 
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zoológiai tekintetben), és a hátterében álló fizikai jelenségeknek. A mai viszonyok között 

időben nehezen egyeztethető össze a két tantárgy esetén a téma oktatása, így a bioakusztika 

területének tanórai felhasználási lehetőségeit a fizika és a biológia területére vonatkozóan 

külön-külön tárgyaljuk. 

 

 VI.2.1. A bioakusztika témakörének felhasználási lehetőségei a fizika tantárgy 

keretein belül  

 

 A bioakusztika eszköztárának felhasználására, és oktatására a fizika tantárgy keretein 

belül, a gimnázium 11. évfolyamában, a rezgéstan és akusztika témájában nyílik lehetőség. 

Ebben a vonatkozásban nem feltétlen az akusztikus kommunikáció, hanem sokkal inkább a 

hangképzés formáinak, a hangérzékelésnek és az ultrahangos tájékozódásnak bemutatása és 

szemléltetése a leginkább célravezető. Érdemes az élővilágban tapasztalható hangjelenségeket 

párhuzamba állítani a fizika eszköztárával. Így például a hangkeltés és hangérzékelés 

tekintetében a hangszerek, illetve az elektroakusztikus eszközök (mikrofonok, hangszórók) 

bemutatása az élővilágban ismert specifikus szervek, szervrendszerek analógiájaként is 

megtörténhet. 

 A rezgéstan-akusztika területe a fizika gimnáziumi oktatásában elsősorban csak az 

elmélet terén, esetleg néhány klasszikus tanári demonstrációval együtt kerül bemutatásra, és 

nem tér ki annak mindennapi alkalmazására, illetve biológiai (zoológiai) vonatkozásaira sem. 

Ez problémát jelenthet a biológia oktatásának több fejezetében (neurológia, recepció, 

etológia) is, mivel a diákok valószínűleg nem találják meg könnyen a kapcsolatot az egyes 

diszciplínák között. A téma elméleti szintre való korlátozása a mindennapi életben is 

problémákhoz vezet: az elektroakusztikus eszközöket ma már igen széles körben alkalmazzuk 

(pl. mobiltelefon), a velük való együttéléshez, az értelmes felhasználáshoz pedig 

elengedhetetlen az elmélet és gyakorlat párhuzamának meghúzása. 

 Az alábbiakban öt tanóra hosszúságban olyan óratervet mutatunk be, amely korszerű 

eszközökkel ismerteti a diákokkal a rezgéstan és akusztika témakörét. Az óratervezet, és a 

mellékelt segédanyagok megalkotásakor törekedtünk arra, hogy az interakció a tanár és a 

diákok között mindvégig meglegyen, elősegítve ezzel is a gyakorlatiasabb képzést. Emellett a 

diákok olyan feladatokat is kapnak, amelyek a digitális technika segítségével, önálló 

munkaként is jelentősen elősegítik a témában való elmélyülést. 

 Az óratervezetek bemutatása előtt ki kell térnünk még a tanórák időtartamának 

problémájára. A ma jellemző 45 perces tanórák hossza, különösen a természettudományos 



41 

 

tantárgyak aránylag alacsony előírt óraszáma mellett sajnos gyakran nem teszi lehetővé a 

gyakorlati oktatást (SCHRÓTH et al. 2004). A téma bemutatását két 90 perces, a megszerzett 

tudás ellenőrzését egy 45 perc hosszúságú óra keretében terveztük kivitelezni. 

 Az összesen három alkalom közül az elsőben az akusztika alapfogalmait, és 

eszköztárát, a másodikban az általános és bioakusztikai célú alkalmazási lehetőségeit, és a 

bioakusztika alapvetéseit tervezzük bemutatni. Az utolsó alkalom célja elsősorban az 

ellenőrzés (tudásfelmérés). 

 

 I. óra: Az akusztika alapfogalmai. Az akusztika eszközei 

 Az első órán bemutatásra kerülnek a hangtan alapfogalmai. Az óra tervezése során 

feltételeztük, hogy a rezgéstani alaptörvényeket egy korábbi alkalommal a diákok már 

megismerték, így elsősorban csak a hangtan témakörére térünk ki.  

 Az óra első felében a diákokat az akusztika elméleti alapjaival ismertetnénk meg, 

amely a továbblépéshez, a mindennapi és tudományos alkalmazás megértéséhez 

elengedhetetlenül szükséges. Alapvető fontosságúnak tartjuk a következő kifejezések 

definiálását, mivel azok nem képezik szigorúan a középiskolai tananyag részét, így ilyen 

formában a pedagógus és a diákok számára nehezen hozzáférhetőek: 

1, hang: Rugalmas közegben terjedő longitudinális mechanikai rezgés. A longitudinális 

rezgések a közegben sűrűsödések és ritkulások formájában, hosszirányban terjednek tovább, 

azaz a közeg részecskéi a hullámterjedés irányában rezegnek (TARNÓCZY 1984, SZALAY 

1963). Hangnak sensu stricto értelemben az emberi fül által érzékelhető, a hallásküszöböt 

meghaladó intenzitású, 20 Hz – 20 kHz közötti frekvenciájú longitudinális rezgést tekintjük. 

Infrahangnak nevezzük a rugalmas közeg 20 Hz alatti, míg ultrahangnak a 20 kHz feletti 

frekvenciájú hosszirányú rezgéseit (MAGYARI 1967) A hang csak közegben terjed, azaz pl. 

vákuumban nem definiálható. 

2, hullámhossz: Két legközelebbi azonos fázisban lévő pont távolsága. A hullámmozgást 

végző közegben vannak olyan pontok, amelyeknek rezgési állapota irány és nagyság szerint 

megegyezik. Ezek az azonos fázisban lévő pontok, amelyek egymástól egyenlő távolságban 

helyezkednek el. A hullámhossz jele λ, mértékegysége a méter (SZALAY 1963). 

3, frekvencia: A frekvencia az egységnyi idő (1 másodperc) alatt bekövetkező rezgések 

száma. Mértékegysége a Hz, jele f (SZALAY 1963). 

4, hangsebesség: A hanghullám terjedési sebessége a közegben. Függ a közeg anyagi 

minőségétől (rugalmasságától, sűrűségétől, stb.), hőmérsékletétől, nyomástól, levegőben a 

páratartalomtól. Száraz levegőben 15 °C-on 340 m/s. Ennek megfelelően, más közegben 
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ugyanannak a hanghullámnak a hullámhossza más lesz. A hangsebesség a következő 

összefüggés segítségével számítható: fλ=c [m/s], ahol f a frekvencia, λ a hullámhossz, és c a 

hang terjedési sebessége (TARNÓCZY 1984, SZALAY 1963). 

5, alaphang: Az adott összetett hang (pl. a megpendített húr, vagy a megszólaltatott síp 

hangja) legkisebb frekvenciájú komponense (legmélyebb hangja) (SZALAY 1963). 

6, felhangok: Az alaphang frekvenciájának egész számú többszörösei (SZALAY 1963). 

7, hangszín: Az alaphang és a felhangok rezgésszáma, és erőssége határozza meg. Mivel a 

felhangok száma és erőssége a különböző hangforrások (hangszerek, egyes emberek, stb.) 

esetén más, azok megkülönböztetése lehetségessé válik (SZALAY 1963). 

8, hangnyomás: A hangrezgések által a közegben (pl. levegőben) előidézett nyomás, jele 

p, mértékegysége Pa (MAGYARI 1967). 

9, hangintenzitás, hangintenzitás-szint: A hangintenzitás az egységnyi felületen át 

közvetített teljesítmény, mértékegysége W/m
2
 (SZALAY 1963). Figyelembe véve, hogy a 

természetes és mesterséges hangforrások akusztikus teljesítménye 12 nagyságrendet fog át, 

amely a számolást megnehezíti valamint a fizikai hangerő és a hangosság között logaritmikus 

összefüggés áll fenn, került bevezetésre a decibel-skála. Ebben az esetben a logaritmikus 

skála értékeit intenzitásszintnek nevezzük, melyet egy referencia-értékhez viszonyítva szoktak 

megadni. A referencia-érték általában a hallásküszöbhöz tartozó hangteljesítmény (I0=10
-12

 

W/m
2
, 1 kHz-es

 
szinuszos jel esetén). A hang intenzitásszintje a következő összefüggés 

alapján számítható: , ahol I az aktuálisan mérhető és I0 referencia-intenzitás, 

p0 a referencia hangnyomás, illetve p a mért hangnyomás (TARNÓCZY 1984, SZALAY 1963).  

10, zaj: A megfigyelő által (számára) zavaró pszichikai hatásúnak megítélt jel (TARNÓCZY 

1984, SZÁRAZ et al. 1993). 

 Az óra második felében a diákok megismerkedhetnek az akusztika legfontosabb 

eszközeivel. Szóba kerülnek a használatos mikrofon-típusok, és párhuzamot állítunk ezen 

eszközök, illetve az emberi fül működése között is. Itt is tisztáznunk kell a témához 

kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, melyeket a következőekben ismertetünk: 

1, mikrofon: Elektroakusztikus átalakító-berendezés, amely a rezgéseket, a hang 

intenzitásának és frekvenciájának megfelelő elektromos jellé konvertálja (MAGYARI 1967). A 

mikrofonokat jellemezhetjük érzékenységükkel, frekvenciamenetükkel, és 

irányérzékenységükkel. Az érzékenység annál magasabb, minél nagyobb kimenő feszültség 

mérhető adott hang esetén a mikrofonon. Értékét általában 1000 Hz frekvenciájú 1 µbar 

nyomású hangra szokták megadni. A frekvenciamenet a mikrofon érzékenységének 
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frekvencia-függését adja meg. Az irányérzékenység (iránykarakterisztika) azt mutatja meg, 

hogy hogyan változik az eszköz érzékenysége a különböző irányból érkező hanghullámok 

esetén (MAGYARI 1967, MEZŐ et al. 1986). Vannak speciális célra készített mikrofonok is, így 

pl. a víz alatti felvételeket lehetővé tevő hidrofon, vagy az ultrahangokat érzékelő ultrahang-

detektorok is. Az alábbiakban az általánosan használt mikrofon-típusokat mutatjuk be. 

a, dinamikus mikrofon: Állandó mágnes terében a hangnyomás hatására egy tekercs 

mozdul el, melynek hatására a tekercsben a hangnak megfelelő nagyságú és frekvenciájú 

áram indukálódik (MEZŐ et al. 1986). A kondenzátormikrofonnál általában szűkebb 

frekvencia-átviteli tartomány, és kisebb érzékenység jellemzi. Nem igényel külön 

tápellátást (elem, stb.), és a környezeti hatásokkal (pl. nedvesség) szemben viszonylag 

ellenálló (MAGYARI 1967, MEZŐ et al. 1986). 

b, kondenzátor mikrofon: A mikrofon egy kondenzátorként működik, melynek 

egyik fegyverzete szilárdan rögzített, míg a másik egy, ennek közelében elhelyezett 

rugalmas fémhártya (acélmembrán). A hangnyomás hatására a membrán alakváltozást 

szenved, melynek hatására a kondenzátor kapacitása megváltozik. A mikrofonra alkalmas 

feszültséget kapcsolva, a kapacitásváltozás a hang frekvenciájának és intenzitásának 

megfelelő feszültségváltozást idéz elő (MEZŐ et al. 1986). Frekvenciaátviteli tartománya a 

dinamikus mikrofonnál szélesebb, érzékenysége nagyobb és közel frekvenciafüggetlen 

(MAGYARI 1967). 

c, piezo-elektromos mikrofon: A mikrofon membránjának a hanghullámok hatására 

létrejött mozgásának hatására egy három ponton befogott kristály (általában biomorf, két 

lemezből összeragasztott kálium-nátrium-tartarát) alakváltozást szenved. A kristály két 

pontjára illesztett elektródákon az alakváltozással arányos feszültség mérhető. Hátránya a 

jelentős hő- és páraérzékenység. Érzékenysége a beépített kristályelemek számától függ 

(MEZŐ et al. 1986, MAGYARI 1967). Ma már kevéssé elterjedt. 

d, szénmikrofon: Peremein befogott 4-5 cm átmérőjű rugalmas fémmembrán, és egy 

üreges fém profil között 0,4-1 mm méretű szénszemcsék teremtenek kapcsolatot. A 

membrán alakváltozásának hatására a szénpálya ellenállása megváltozik (a nyomás 

növekedésével csökken). A mikrofonra megfelelő tápfeszültséget kapcsolva, a mikrofon 

kimenetén a hangnyomás-változással hasonló lefutású feszültségváltozás mérhető. Ez a 

legegyszerűbb, ugyanakkor a legrosszabb hangminőséget adó mikrofontípus. 

Érzékenysége az ismertetett típusok között ugyanakkor a legnagyobb. 

Telefonkészülékekben alkalmazták, napjainkban már kevéssé elterjedt (MEZŐ et al. 1986). 
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2, hangszóró: Olyan átalakító szerkezet, amely az elektronikus hangfrekvenciás jelet 

mechanikai rezgéssé konvertálja. Működése azon alapszik, hogy a membrán az elektromos jel 

hatására, a hangfrekvenciás jel ütemének megfelelően mozgásba jön, ennek megfelelően 

elmozdítja a levegő részecskéit, azaz hangnyomás-változást okoz (MEZŐ et al. 1986). A 

használatos hangszórók főtípusait az alábbiakban ismertetjük. 

a, dinamikus hangszórók: Állandó mágnes gyűrű alakú mágneses terében a 

membránnal összekötött lengőcséve helyezkedik el. A lengőtekercsre kapcsolt váltóáram a 

hangfrekvencia ütemében változik, ennek hatására a tekercsre tengelyirányú erő hat. Így a 

lengőcsévéhez kapcsolt membrán mozgásba jön, és hangnyomást kelt (MEZŐ et al. 1986). 

b, kristályhangszórók: A rákapcsolt hangfrekvenciás váltóáram hatására egy kristálylap 

rezgésbe jön (piezoelektromos hatás). A rezgéseket a kristályról egy nagyobb méretű 

membránra viszik át, amely a levegő részecskéit mozgásba hozza (MAGYARI 1967). 

Kevéssé elterjedt. 

c, kondenzátor-hangszórók: A hangszóró lényegében egy nagyméretű kondenzátor. Az 

egyik fegyverzete szilárdan rögzített, a másik pedig egy rugalmas membrán. A 

kondenzátor nyugalmi kapacitása az elektródára kapcsolt hangfrekvenciás váltófeszültség 

hatására megváltozik, a membrán így létrehozott mozgása pedig hangnyomás-változást 

okoz. Hátránya, hogy tápellátást (előfeszítést) igényel, és csak magas hangok sugárzására 

alkalmas (MAGYARI 1967, MEZŐ et al. 1986). 

3, az emberi fül és az elektroakusztikus eszközök közötti párhuzam 

 A hang a közvetítő közeg molekuláinak rezgése, a fül, mint hallószerv, az agy számára 

feldolgozható ingerré ezt alakítja át (MEZŐ et al. 1986). Felépítését tekintve három egységből 

(külső-, közép- és belsőfül) áll. A receptor mellett, a hallószerv magában foglalja az 

agyidegeket, illetve a feldolgozó központi idegrendszeri apparátust is. A külső fül képletei 

(fülkagyló, külső hallójárat) vezetik a hanghullámokat a dobhártyára. A középfül ürege a 

dobüreg, amelyet a dobhártya határol. A dobüreg tartalmazza a három hallócsontocskát, 

amelyek közül a kalapács érintkezik közvetlenül a dobhártyával, míg a kengyel talpa a 

középfület a belső fültől elválasztó ovális hártyát hozza mozgásba. A három csont tehát 

lényegében mechanikus erősítőként működik. A hangrezgések ilyen módon érik el a belső-fül 

hártyás labirintusában található receptort, a Corti-féle szervet (ZBORAY et al. 1995, BEREND et 

al. 1997). 

 A csigavezeték a zsákocskából fejlődő, a csontos csigába benyúló, vakon végződő cső. 

Saját üregébe nyúlik be a Corti-féle szerv, amely a hallásért felelős receptorterület. A 

csigavezetéket folyadék tölti ki, melynek elmozdulása mechanikusan ingerli az érzéksertéket. 
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Mivel a mélyebb hangok által keltett hullámok amplitúdó-maximumukat a csiga csúcsához 

közelebb, a magasabb frekvenciák pedig az alapjánál érik el, érzékelésük jellemzően itt 

történik. Az ingerület továbbításáért a 8. agyideg (halló-egyensúlyérző ideg) felelős, melynek 

rostjai a nyúltvelő érzőmagvaiban végződnek (ZBORAY 1995). 

 A hallószervet egyszerűen és szemléletesen egy, a számítógép hangkártyájához 

kapcsolt mikrofonnal lehet, hangsúlyozva azonban, hogy a biológiai folyamatokat ebben 

elnagyolva mutathatjuk csak be. A modellben a hanghullámok a mikrofon membránját 

kényszerítik alakváltozásra, amely a korábbiakban ismertetett elvek valamelyike alapján a 

rezgéseket elektromos jellé alakítja. A mikrofonról lejövő jel általában még nem megfelelő 

nagyságú ahhoz, hogy azt rögzíthessük, feldolgozhassuk, ezért azt egy előerősítő fokozaton 

erősíteni kell. 

 Az emlősök (így az emberek) hallószerve esetén a dobhártyára érkező jelet alakítják át 

az érzéksejtek ingerületté (lényegében elektromos jellé). Az érzékenység növelése érdekében 

itt is megtörténik a jel erősítése, a három hallócsontocska segítségével. A rezgések hatására az 

érzéksejteken létrejött potenciálváltozás már a hallás-érzékelés mérhető bizonyítéka (18. 

ábra). 

 A modellben a mikrofonról, illetve az előfokozatról származó jelet egy kábel 

segítségével továbbítjuk a digitalizálásért felelős egységbe (AD konverter). A számítógép 

ezután a beérkező digitális jelet dolgozza fel, és rögzíti. 

 Az élő példában a konverzió az érzéksejtekben történik meg, majd a kábelek feladatát, 

a jeltovábbítást a 8. agyideg végzi el. Ezt követően az információ a központi idegrendszerbe 

kerül, ahol annak feldolgozása, illetve tárolása is lehetséges. 

 Bár működésében nem teljesen analóg, de párhuzam vonható emellett a számítógéppel 

(elektroakusztikus eszközökkel) történő hangsugárzás, és az állatok hangképzése között is. Itt 

lényegében fordított folyamat zajlik le, azaz az elektromos jelből keletkezik végső soron 

hanghullám (mechanikai rezgés) egy hangszóró segítségével. A folyamatban feldolgozó 

rendszer (hangprocesszor – központi idegrendszer), jeltovábbítás (kábelek-agyidegek), 

kétszeres jelkonverzió (digitális / analóg átalakítás: DAC – izomzat, illetve elektromos jelből 

mechanikai rezgés keltése: hangszóró membrán - hangszál), illetve erősítés (végfokozat – 

rezonátor szervek, pl. szájüreg, tüdő, stb.) történnek, bár a sorrendiség a modell és az élő 

példa között nem esik szigorúan egybe. (Az élő szervezet esetén az erősítés a mechanikai 

rezgés kialakulását követően, míg a modellben ezt megelőzően történik). 

 A tanóra folyamán a diákok testközelből is megismerkedhetnek az elektroakusztikus 

eszközökkel, kipróbálhatják annak működését is. Számítógép, vagy CD–n rögzített 
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hanganyag segítségével hozzávetőleges vizsgálat végezhető a hallószerv frekvencia-átvitelére, 

irányérzékenységére vonatkozóan. Hangvilla segítségével bemutatható a csontvezetés. Ezek 

mellett az akusztikai alapfogalmak modellezése, bemutatása hangszerekkel is elvégezhető, 

amelyben a diákok aktív részvétele ugyancsak fontos. Mindezek mellett a diákok nem csak az 

elméleti alapokat sajátíthatják el, hanem megtapasztalhatják azok gyakorlati alkalmazását 

(hasznát) is, amely minden bizonnyal elősegíti a tudás elmélyítését. 

 Az óra vázlatát, valamint a szükséges szemléltetőeszközök listáját az I. függelék 

tartalmazza. A tanórához kapcsolódó vizuális segédanyagokat a lézerlemezes melléklet 

tartalmazza. 

 

 II. óra: A bioakusztika fogalma és tárgyköre 

 Ezen az órán a diákok képet kaphatnak az élővilágban tapasztalható akusztikus 

jelenségekről. Sokszor elfelejtik, hogy a hangadás az állatvilágban nem kizárólag a 

kommunikációt szolgálja. A bioakusztika tárgyköre sensu lato értelmezve kiterjed minden 

olyan mechanikai rezgésre, amelyet az élőlények kommunikációs, illetve tájékozódási célból 

keltenek. Ezek közé nem kizárólag hangok, hanem gyakran pl. vízhullámok, infra- és 

ultrahangok is tartozhatnak. Az állatok által keltett rezgések célja lehet kommunikáció 

(területvédelem, párzási szándék jelzése, vészjelzés, stb.), tájékozódás (denevérek ultrahangos 

echolokációja). A bioakusztika tárgykörébe tartoznak ugyanakkor az élővilág által keltett nem 

kommunikációs vagy tájékozódási célt szolgáló hangkeltések (pl. repülés zaja) is, melyek 

azonban a többi állatfaj és a tudomány számára értékes információkat hordoznak. Ezeken 

felül vannak olyan hangok is, amelyeket az állatok kommunikációs céllal, de nem saját, 

hangadásra specializálódott szervrendszerük segítségével állítanak elő (pl. földikutya 

kopogása), mégis a bioakusztika tárgyát képezik. Az óra során a tanulók az alábbi 

jelenségekkel ismerkedhetnek meg:  

1, Az állati akusztikus kommunikáció, mint faji sajátosság: A hangképzés, a kiadott 

hangok típusai és komplexitásuk, valamint a kommunikáció célja mind különböző taxonokra 

jellemző. Az állatvilágban a kommunikáció leggyakoribb célja köthető a szaporodáshoz, a 

figyelmeztetéshez, és a területvédelemhez, amelyek sok esetben a fajtársak távoltartása, vagy 

éppen hívása érdekében történnek. Csaknem minden állatfaj jellemezhető egy saját 

hangkészlettel. A fejlettebb taxonok esetében ehhez természetesen még hozzá kell venni a 

tanult elemeket is. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy az álltafajok, pusztán az 

általunk kiadott hangok ismeretében egymástól elválaszthatók, illetve meghatározhatók 

(gyakran még az egymással nagyon közeli rokonságban állók is). 
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2, A denevérek echolokációja: A ma élő denevérfajok kivétel nélkül éjszaki életmódot 

folytatnak, amelyhez elengedhetetlen volt egy speciális tájékozódási képesség kialakulása. A 

denevérek - fajonként különböző - 35-105 kHz frekvenciájú (az emberi fül számára már nem 

hallható) ultrahangokat bocsátanak ki, melyek az állat környezetében lévő tárgyakról 

visszaverődnek. A visszaverődő jelek segítségével pontos távolság- és méret-érzékelés válik 

lehetővé. A tájékozódásnak ezt a módját nevezzük echolokációnak. 

 Az ultrahangok képzésében, a többi emlős fajhoz hasonlóan a gégefő vesz részt. A 

rezgés frekvenciáját a hangszálakhoz kapcsolódó izmok befolyásolják, majd a létrejött 

hullámok, taxonfüggően az orr- vagy a szájnyíláson távoznak. A tereptárgyakról visszaverődő 

ultrahang-hullámok érzékeléséért a fül felelős, melynek felépítése az emlős alapszabáséhoz 

(ld. VI.2.1. fejezetet) hasonló. Az ultrahang-impulzus kibocsátásakor, a kalapácshoz, és a 

kengyelhez kapcsolódó izmok összehúzódnak, így a dobhártya és az ovális hártya közötti 

mechanikai kapcsolat megszűnik, azaz a hallás-érzékelés erre a pillanatra szünetel. Ez 

lehetővé teszi, hogy a denevér füle csak a visszavert hangjeleket érzékelje. 

 Mivel az ultrahangok kibocsátása meglehetősen energiaigényes, valamint egyes 

prédaállatok azt érzékelni is képesek, a tájékozódáshoz az állatok másodpercenként csak 10 

impulzust bocsátanak ki. Ennek hátterében az is áll, hogy a különböző távolságra lévő 

tárgyakról visszaérkező hangok az állat fülét eltérő időben érik el, ami a tájékozódást 

nagymértékben zavarhatná. A prédaállat közvetlen közelében az impulzusszám ennek 

sokszorosára növekszik, ami az érzékelés felbontását ekkor jelentősen megnöveli. 

(REICHHOLF et al. 1996, ZBORAY et al. 1995, PETZSCH et al. 1973). Az előzőek alapján a 

denevérek echolokációval történő tájékozódást szemléletesen a fekete-fehér látáshoz lehet 

hasonlítani. 

3, Kommunikáció a vízrezgések útján: A fogalmat tágabb értelemben véve, a 

bioakusztika témaköréhez nem csak hangok tartoznak. Sok esetben a vízben terjedő 

rezgéshullámok is információtartalommal bírnak. Kétéltűek körében gyakori, hogy az állat a 

vízfelszínre jön és azt rezegtetni kezdi, mielőtt hangot adna, ahogy ez az unkafélék esetén is 

tapasztalható (LÖRCHER 1969, SEIDEL 1999). SEIDEL (1999) rámutatott arra is, hogy e 

jelenségnek a hátterében a territoriális viselkedés (területvédelem) áll, azaz a vízrezgések 

jelentős információtartalommal bírnak. Itt kell megemlíteni azt is, hogy valódi hangadás 

esetén, a vivő közeg, amelyben a rezgéshullámok terjednek nem csak a levegő, de a víz is 

lehet.  
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A kétéltűeken túl, a halak is képesek a vízben terjedő hullámokat érzékelni. Ez elsősorban 

nem aktív kommunikációt jelent, hanem csupán a vízrezgések információtartalmának (pl. 

vízbe esett táplálék, préda, ragadozó közeledése, stb.) értelmezését. 

4, Az emberi hang jellegzetességei: Ahogy más fajok esetében is, az emberi hangadás is 

fajra jellemző, igaz, az akusztikus kommunikáció komplexitása nagyon magas. Ezzel együtt 

az ember által adott hangok is számos paraméterrel jellemezhetők, mint pl. a hangszín, 

hangmagasság, alapfrekvencia, felharmonikus-tartalom, illetve a frekvencia-átfogás. Az 

emberi hangra jellemző, hogy néhány 100 Hz-től kb. 4 kHz magasságig terjed, sőt a hallás is 

követi ezt: azonos hangnyomás mellett általában a magasabb hangokat hangosabbnak halljuk, 

viszont 4 kHz fölött már egyre gyengébbnek (MAGYARI 1967, MEZŐ et al. 1986). 

 Mivel az akusztika legfontosabb alapfogalmait az előző órán már definiáltuk, 

ugyanakkor a legfontosabb elektroakusztikus eszközöket is jellemeztük, így ezen az órán csak 

az elméleti tudás ismétlésére, felelevenítésére van szükség. Ezzel a foglalkozás sokkal inkább 

gyakorlati jellegű lehet, az óra célja pedig leginkább a megszerzett tudás elmélyítése, 

valamint a fogalmi ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 Az óra kivitelezése csoportmunka formájában történik, egy olyan teremben, ahol a 

szükséges demonstrációs eszközök (pl. projektor), segédkönyvek, és internetképes számítógép 

is rendelkezésre áll. A foglalkozás speciális eszközigénye a számítógépen telepített 

hangrögzítő szoftver (pl. az Audacity 1.3.3 (MAZZONI 2010), amely ingyenesen hozzáférhető, 

egyszerűen használható, és kis rendszerigénnyel rendelkezik), és egy, a hangkártyához 

kapcsolt mikrofon. (Az óra elején a diákok és a pedagógus felelevenítik az előző alkalommal 

megszerzett elméleti alapokat. Ezt követően az osztályt két csoportra bontjuk, melyek 

megkapják a fentiekben felsorolt négy témakörhöz tartozó feladatokat. A feladatlapok 

kérdéseit úgy állítottuk össze, hogy minden diáknak lehetősége legyen önálló munka 

végzésére is, de a csoport az eredményeiről közösen számol be, így minden tanulót 

megfelelően motiválhatunk. Ezután a diákok, a pedagógus segítségével önállóan dolgoznak. 

Az óra utolsó 30 percében a csoportok ismertetik egymással eredményeiket, így az osztály 

minden tagja megismerheti a témakörhöz kapcsolódó valamennyi szóba kerülő kérdést. Az 

órát szóbeli értékeléssel zárjuk, amely elsősorban a csoportokra vonatkozik, és jellemzi a 

diákok kooperatív képességeit, illetve képet ad az általuk végzett munka minőségéről is. Ez az 

óra nem csak a valós élet és az elmélet összekapcsolásáról szól, hanem voltaképpen ismétlő 

jellegű is. 

 A kiadott feladatlapokat a II. függelék tartalmazza. A foglalkozás jellegéből adódóan 

ahhoz külön időtervet nem készítettünk. 
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 III. óra: A megszerzett tudás ellenőrzése (témazáró dolgozat) 

 A dolgozat célja nem kizárólag a diákok tudásszintjének felmérése, hanem 

önellenőrzés, illetve motiváció a megszerzett ismeretek önálló ismétlésére, tanulására. 

Elsősorban az akusztikai és bioakusztikai ismereteket ellenőrzi, és nem tér ki a rezgéstan 

alapvetéseire. (Az általunk összeállított, és a III. függelékben bemutatott feladatlap szükség 

szerint természetesen ezzel is kiegészíthető.) Alkalmazkodva a diákok különböző igényeihez, 

valamint az írásbeli érettségi vizsga formai követelményeihez, a dolgozat többféle 

feladattípust is tartalmaz. A tesztkérdésekkel jól ellenőrizhető a diákok megszerzett elméleti 

tudása, míg az önálló fogalmazás (esszé), valamint a röviden megválaszolandó kérdések 

megmutatják, hogy mennyire sikerült a tanulóknak az elmélet és gyakorlat összefüggéseit 

elsajátítaniuk. A feladatok megoldását, pontozását a feladatlapon piros színnel megadtuk. (Az 

üres feladatlapokat a mellékelt lézerlemez tartalmazza.) Arra törekedtünk, hogy a javítókulcs 

a bioakusztikai ismeretekkel csak kevéssé rendelkező pedagógusok számára is jól használható 

legyen. Ugyanezen ok miatt fejtettük ki az előbbiekben részletesen az órán elhangzó 

fogalmakat, témákat is. A dolgozat időtartamát 45 percre terveztük. Mivel a bioakusztika 

témaköre nem képezi a szigorúan vett tananyag részét, valamint oktatásával célunk elsősorban 

a fizikaoktatás színesítése és az interdiszciplináris látásmód kialakítása, nem pedig a 

magasabb szintű elmélet oktatása, ajánljuk, hogy megoldásakor a diákok saját (kézzel írt) 

jegyzeteiket használhassák. 

 

 VI.2.2. A bioakusztika témakörének felhasználási lehetőségei a biológia tantárgy 

keretein belül  

 

 A bioakusztika témakörének oktatása a biológia tantárgy körében elsősorban az 

etológia fejezetben kaphat helyet. Ha megoldható a fizika és biológia tárgyak oktatása közötti 

összhang, a hallással kapcsolatos, az V.2.1. fejezetben ismertetett modell itt is használható, 

bár az akusztikai paraméterekre, illetve az elektroakusztikus eszközök tulajdonságaira 

vonatkozó ismeretek elsősorban a fizika tantárgy részét kell képezzék. A párhuzam 

ugyanakkor megvonható a két tudományterület között úgy is, ha a korábban már elsajátított 

ismeretekre az etológia témakörének oktatásakor utalunk vissza (szükség szerint felelevenítve 

azokat). A bioakusztika V.2.1. fejezetben bemutatott meghatározása természetesen itt is jól 

alkalmazható. A témakör bemutatásának célja a biológia tantárgy keretein belül elsősorban az 

állati kommunikáció és tájékozódás lehetőségeinek, valamint a fejlődéstörténeti és 

rendszertani ismeretek bemutatása. Ebben az aspektusban tehát nem elsősorban a hangok, 
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hanem az élőlények szempontjából kell vizsgálódnunk. Szerencsésnek tartjuk, ha a két 

megközelítés (azaz a fejlődéstörténeti-rendszertani, illetve etológiai nézőpontok) oktatását 

egyidőben, akár csoportmunkában végezzük. Az alábbiakban erre mutatunk be egy példát. A 

tervezett foglalkozás időtartama 45 perc. 

 A foglalkozás első felében a két csoport az iskolai könyvtárban dolgozik. Az órára 

foglalkozásra lehetőleg úgy kell felkészülni, hogy a diákok számára internetképes számítógép, 

illetve a témában audiovizuális segédanyagok (pl. CD hanggyűjtemény, CD-ROM) is 

elérhetőek legyenek. 

 A foglalkozás elején az osztályt két csoportra bontjuk. Amennyiben ez lehetséges, a 

csoportbontást már az óra előtt (pl. az előző alkalommal) végezzük el, mert így a feladatok 

elvégzéséhez a tanulóknak több idő áll majd rendelkezésükre, amely a hasonló jellegű, 

gyakorlatias feladatok esetén mindenképpen előnyös. A foglalkozás mindkét felének 

időtartama 45 perc, a második óra szükség szerint már az osztályteremben is megtartható, 

amennyiben a szükséges technikai feltételek ott biztosítottak. 

 

 I. óra: Adatgyűjtés és feldolgozás az iskolai könyvtárban 

 A tanulók a foglalkozás első felében az előre kiadott (a IV. függelében, illetve a 

lézerlemezes mellékleten található) feladatlapon dolgoznak. Bár eredményeiket a csoportok 

közösen mutatják be egymásnak a második óra keretében, arra törekedtünk, hogy minden diák 

kapjon önálló feladatot, ezzel biztosítva az összes tanuló aktív részvételét. Ugyancsak 

motivációt jelent az, hogy a csoport a munka végeredményét közösen mutatja be, és arra 

közös értékelést is kapnak. 

 A két csoport a bioakusztika témakörét két szempontból dolgozza fel. Az egyik a 

rendszertani és fejlődéstani, míg a másik az etológiai vonatkozásokkal foglalkozik, 

feladatlapjaikat ennek megfelelően állítottuk össze. A két témakör a következő alapvető 

tudáselemeket foglalja magában: 

1, Rendszertani és fejlődéstani témájú csoport: Az akusztikus (hangadással történő) 

kommunikáció az állatvilágban széles körben elterjedt. Megfigyelhető rovarcsoportoknál, 

illetve a kétéltűektől kezdve egészen az emlősökig, igen széles körben. Megjelenése a 

kommunikáció gyorsaságát, és hatékonyságát egyaránt jelentősen megnövelte, bár szerepe az 

egyes taxonokban eltérő lehet. Jellemző, hogy a hallószerv megléte, fejlődése nem feltétlen áll 

párhuzamban a hangadás szervrendszerének evolúciójával, bár kétségtelen, hogy a komplex 

akusztikus kommunikációt folytató magasabbrendű állatok között találjuk meg a legfejlettebb 

érzékszerveket is. 
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 A hangadást vizsgálva, szerepe és jellege az egyes rendszertani csoportoknál 

jelentősen eltérő lehet, ugyanokkor vannak olyan univerzális elemek is, amelyeket más fajú 

egyedek is jelzésként értelmezhetnek (pl. riasztóhangok). A magasabbrendűek esetén az 

akusztikus kommunikáció sok tanult elemet is tartalmaz(hat). Ilyen vizsgálatokat 

énekesmadaraknál gyakran végeztek. 

 Az akusztikus kommunikáció szerepe az egyes taxonokban a különböző nemű 

egyedek esetén eltérő lehet. Alacsonyabbrendű csoportokban gyakori jelenség, hogy 

hangadásra részben, vagy teljes mértékben csak a hímek képesek – pl. a territórium védelme, 

illetve a párzási szándék jelzése érdekében. 

 Meg kell még jegyezni, hogy egyes állatcsoportok nem specifikus szervek vagy 

szervrendszerek segítségével adnak hangot kommunikációs céllal (pl. földikutya). Emellett a 

nem kommunikációs céllal keletkező hangok (pl. a repülés zaja, harkályfélék kopogása) más 

egyedek vagy fajok számára jelentős információtartalommal bírhatnak. Egyes esetekben (pl. 

kétéltű fajok) az állat által keltett vízrezgések is jelzés értékűek. Tágabb értelemben ezek a 

lehetőségek is a bioakusztika témakörébe tartoznak. 

 

2, Etológiai témájú csoport: Az akusztikus kommunikáció szerepe és komplexitása az 

egyes taxonoknál jelentősen eltérő. A hangadás ezen felül nagymértékben fajspecifikus is, 

eltekintve a sok csoportban hasonló jellegű, vagy legalábbis más fajok által is értelmezhető 

vészjelzésektől, valamint a magasabbrendű állatok hangadásának tanult elemeitől. 

 Az akusztikus kommunikáció leggyakrabban előforduló céljai a következők lehetnek: 

párzási szándék / párzási képesség jelzése, beleértve az udvarlási viselkedés más aspektusait 

is, a territórium védelme, és a vészjelzés. Magasabbrendűeknél ezen felül egyéb célú komplex 

elemek is előfordulnak. 

 Míg az alacsonyabbrendű állatok esetében a hangadás főképpen örökletes elemeket 

tartalmaz (bizonyítékául lásd pl. az I-V. fejezeteket), addig a fejlettebb csoportokban 

(kiragadva pl. énekesmadarak, főemlősök) igen jelentős a tanult elemek aránya, amely az 

akusztikus kommunikáció funkcionalitását jelentősen kiszélesíti. Ehhez természetesen a 

központi idegrendszer specifikus területeink nagymérvű fejlődése is elengedhetetlen. 

 Érdemes elgondolkodni továbbá a hangadás ökológiai szerepén is, ugyanis a hasonló 

ökológiai fülkét (niche) elfoglaló fajok esetén, a territórium jelzése mellett a másik fajhoz 

tartozó egyed hangadása azt is jelzi, hogy az adott területen a forrásokat már kiaknázták, ha 

van más lehetőség, az fajok közötti (interspecifikus) verseny elkerülése, vagy hatásának 

csökkentése érdekében ott már nem érdemes megtelepedni. Ezzel szabályozottá válhat a 
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források elosztása, illetve kihasználása, amely akár a közelrokon fajok (pl. vöröshasú unka és 

sárgahasú unka) egymás mellett élését (sőt, a példában még a fajhibridek keletkezését is) 

lehetővé teszi. 

 A feladatlapok használata mellett természetesen felhasználhatók a VI.2.1. fejezetben, a 

fizika tantárgy keretein belül kifejtett ismeretek is.  

 II. óra: Az eredmények ismertetése a másik csoport tagjaival 

 A foglalkozás második felében, melynek tervezett időtartama ugyancsak 45 perc, a 

diákok ismertetik eredményeiket a másik csoport tagjaival. Így a megszerzett tudás 

összegzése is megtörténik, illetve jó lehetőséget tudunk biztosítani a tanulók verbális 

képességeinek fejlesztésére is. 

 Ez az óra szükség szerint tartható már az osztályteremben is, de, amennyiben a diákok 

ezt előadásukhoz igénylik, az audiovizuális eszközöket ott is biztosítani kell. Mivel egyes 

feladatok magukkal a hangokkal foglalkoznak, illetve a könyvtári óra során a diákok 

hangminta-gyűjteményeket is kézhez kapnak, ezek bemutatása a foglalkozást mindenképpen 

színesíti, izgalmasabbá teszi. 

 Az óra végén mindenképpen szükséges a tanulók munkájának értékelése. Ebben 

lehetőség szerint ki kell térni arra is, hogy a csoport tagjai mennyire tudtak kooperálni, 

hogyan tudták felhasználni a könyvtár biztosította forrásokat, valamint milyen mértékben 

tudták teljesíteni a kiadott feladatokat. Mivel a csoportmunka lényege a kooperációs 

képességek fejlesztése, elsősorban nem az egyes tanulók munkáját, hanem a csoport 

összteljesítményét kell értékelni.  

Az itt megfogalmazottakon kívül az órához részletes időtervet nem készítettünk, mivel 

az óra jellegéből fakadóan ez tulajdonképpen nem is szükséges. A kiadott feladatlapok, 

valamint a foglalkozás két részre tagolása a szükségszerű időkeretet, illetve az időbeosztást 

megadja. Lényeges, hogy a csoportmunka kapcsán, a diákok önálló munkája legyen 

hangsúlyos, ugyanakkor a pedagógus a helyszínen azt koordinálja, és elősegítse. 

 

 VI.3. Módszereink alkalmazási lehetőségei a tanórai foglalkozásokon kívül 

 A tanórán kívüli foglalkozások (tanév közbeni erdei iskolai, illetve szakköri 

foglalkozások, valamint ezen túl, a témának megfelelő célú (környezetvédelmi, 

természetismereti, stb.) nyári táborok során a tantermi oktatás kötöttségeitől jobban el lehet 

szakadni. Az oktatás itt a tanulók érdeklődésének megfelelően, a tanórai foglalkozásokon 

megszerzett alapismereteik bővítése céljából, sokszor magát a természeti környezetet, mint 

szemléltető eszközt felhasználva történik (SCHRÓTH et al. 2004). Mindezek figyelembe 
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vételével, a tanórán kívüli foglalkozások esetén, már kevésbé kell a tantervi kötöttségekhez, 

illetve az egyes tantárgyak követelményeihez alkalmazkodni. Ez elősegíti a téma 

interdiszciplináris jellegének kibontakoztatását, fejlesztve ezzel a diákok átfogó látásmódját, 

és lehetőséget adva az egyes tantárgyak keretein belül megszerzett ismereteik összegzésének. 

A tanulók ebben a formában a tantervi oktatás során megszerzett, jórészt elméleti tudásuk 

alkalmazását is gyakorolhatják. Az alábbiakban, a téma bemutatására a teljesség igénye nélkül 

egy foglalkozás keretében hozunk példát. 

 

 VI.3.1. Hangos séta a tavaszi erdőn 

 A foglalkozásra egy tavaszi napon, április végén – május elején lehet sort keríteni. Az 

időpont a bioakusztika szempontjából optimális, hiszen erre tehető igen sok, különféle 

csoportokba tartozó állatfaj párzási időszaka is, a kétéltűektől, egészen a legkülönbözőbb 

madárfajokig. A diákok a kirándulás közben hangfelvételeket is készíthetnek, amelyek 

feldolgozására később, már tantermi foglalkozás keretében kerülhet majd sor. Az ehhez 

szükséges eszközök ma már könnyen biztosíthatók, hiszen akár mobiltelefonnal is 

rögzíthetünk használható minőségű hangfelvételeket, és a felvett hanganyagot a számítógépen 

nagyon egyszerűen kezelhetjük. A foglalkozás így lényegében kétfelé osztható, egy része a 

terepen, míg az adatfeldolgozás, az elektroakusztikus eszközökkel való ismerkedés már az 

iskolában történhet. 

 A túra célja a szemlélődés, és a pedagógus vezetésével (ez a feladat jelentős 

felkészültséget igényel!), a hallható gyakoribb fajok azonosítása, az állattani ismeretek 

bővítése. Mivel a hangot adó egyed nem mindig látható, a foglalkozásra mindenképpen vinni 

kell a bemutatást lehetővé tévő határozókönyveket. A tanulók önálló határozó munkájához az 

Állatismeret (VARGA 2000) című munka használható. Ebben a leggyakoribb fajok egyszerű 

határozókulccsal megtalálhatók. A magyarországi kétéltűfajok határozásához a 

Természetkalauz sorozat Kétéltűek és hüllők (DIESNER et al. 1997) című kötete használható 

egyszerűen. Ebben a könyvben a fajokat, azok igényeit, jellemzőit szemléletes 

fényképfelvételek mellett találhatja meg az olvasó. Oktatói segítséggel a diákok 

megismerkedhetnek az Állathatározó (MÓCZÁR et al. 1969) köteteivel is, ennek használatához 

azonban szükséges a határozás módszerének, és az alapvető fogalmaknak az ismerete is. A 

foglalkozáson, a felsoroltakon kívül, természetesen más munkák is használhatók. 

 A terepi oktatás egyik célja, hogy a tanulók megtanulják érzékelni a természeti 

környezet történéseit. Ezért javasoljuk, hogy legalább egy útszakaszon haladjanak a diákok 

teljes csendben, törekedve a zajokkal, hangokkal való ismerkedésre. Ezt egy néhány perces, 



54 

 

csendes megállással is elősegíthetjük. A tapasztalatokat ezek után érdemes megbeszélni, 

összegezni. Ki kell térni arra, hogy a tanulók milyen különböző állatok hangját hallották, 

mennyire jelent meg az ember hatása az erdő akusztikai környezetében, illetve milyen egyéb 

zajokkal (szél, stb.) találkoztak. Az antropogén hatások között említhető például a közlekedés 

zaja (távoli út, repülőgépek, stb.), vagy a közelben lévő település hangjai (gépzaj, 

kutyaugatás, harangzúgás, stb.). Érdemes felvetni a zajszennyezés fogalmát, problémáját is (a 

zaj fogalmát ld. a VI.2.1. fejezetben). 

 Ezt követően kerülhet sor a területen hangot adó fajok azonosítására, ismertetésére. Ha 

a kirándulást megelőző egy-két alkalommal a tanulók számára hangminta-gyűjteményekről 

bemutatjuk a fontosabb fajok hangadását, önállóan is megpróbálhatják ezeket a terepen 

azonosítani, ami minden bizonnyal jelentősen növeli a foglalkozás értékét. Ugyanekkor 

végezhetünk hangrögzítést is. Ehhez indulás előtt győződjünk meg róla, hogy valamely tanuló 

rendelkezik-e erre alkalmas eszközzel. Ha nem, akkor feltétlenül biztosítsuk (akár egy 

egyszerű diktafon is megteszi), hiszen egy későbbi alkalommal a diákok megismerkedhetnek 

a hangok fontosabb fizikai jellemzőivel, és jelentősen nagyobb élményt nyújt a saját készítésű 

(akár nem túl jó minőségű) felvételek elemzése, mint egy idegen hangminta-gyűjteményről 

származóké. 

 A terepi munkát tehát követheti egy tanórai foglalkozás is. Itt nem csak a megszerzett 

tapasztalatokat kell összegezni, hanem lehetőség nyílik egy számítógép segítségével a 

készített felvételek fontosabb tulajdonságainak vizsgálataira. Egyszerű, akár ingyenesen 

hozzáférhető alkalmazások segítségével bemutatható a hangnyomás-időfüggvény, a hang 

amplitúdó karakterisztikája, valamint az alapvető akusztikai paraméterek is, melyekről 

bővebb információkat a VI.2.1. és a III. fejezetben adtunk. Ezzel tehát ötvözhetőek a biológiai 

és fizikai tudományterületek, valamint sor kerül terepi gyakorlati munkára, és a diákok 

betekintést nyernek az adatfeldolgozás lehetőségeibe is. Mindezek az ismeretek, a VI.2. és 

VI.3. fejezetekben leírtakkal is kibővíthetők, a témáról egy átfogó képet biztosítva. A terepi 

munka és a hozzá tartozó tantermi foglalkozás, az időszakot megfelelően kiválasztva, 

természetesen erdei iskola, vagy tábor keretében is végezhető, de a tanév során, pl. szakkör 

keretében, a szűk tantervi követelmények kiegészítéséül is szolgálhat. 

 

 VI.4. Összefoglalás 

 Összegezve tehát elmondható, hogy bár a bioakusztika témaköre nem képezi szigorúan 

a tananyag részét, az jól felhasználható a fizika és a biológia tantárgy keretein belül, az 

ismeretek elmélyítésére, és az elméleti alapok gyakorlatba való átültetésére is. A téma 
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mindemellett segítséget jelenthet a tanulók interdiszciplináris gondolkodásának 

kialakításában. Az egyes természettudományos tantárgyak keretein belül tanult ismeretek 

átfogó szemlélése pedig a megértést, és a tudás elmélyítését jelentősen elősegíti. Ugyancsak 

fontos szerepet tulajdonítunk az oktatás interaktív formáinak is, amelyek az elméleti tudás 

mindennapi gyakorlatba történő átültetését, valamint a hétköznapokban használt eszközök 

megértését könnyítik. Véleményünk szerint ezekkel a tényezőkkel az oktatói munka 

tervezésekor napjainkban mindenképpen számolni kell. Ugyanez természetesen az általunk 

ismertetett, meglehetősen speciális helyzetű, szűk tudományterületen (bioakusztika) kívül, 

számos egyéb témában megvalósítható lehet. 
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VII. FÜGGELÉK 

 

 VII.I. Az akusztika alapfogalmai és eszközei. Óravázlat és a kapcsolódó eszközök 

listája 

 

Idő 

(perc) Feladat / Ismeretek Módszer Eszközök 

0-2 

Órakezdés, adminisztrációs 

feladatok     

  Az akusztika kérdéskörének elméleti alapjai 

2-10 A hang fogalma (ezt és a további 

definíciókat lásd a szövegben, a 

VI.2.1. fejezetben. Itt érdemes 

feleleveníteni a tanulók rezgéstani 

ismereteit is. 

kérdés-felelet Táblai rajz és/vagy 

vetített ábra: 

szemléltetni kell a 

longitudinális 

rezgések fogalmát! 

10-14 Hullámhossz. A vetített kép / 

táblai rajz alapján a diákok maguk 

definiálják a fogalmat, majd azt 

együtt összegezzük, pontosítjuk 

önálló munka, kérdés-

felelt 

Táblai rajz és/vagy 

vetített ábra: egy 

szinuszhullámon 

mutatjuk be az 

azonos fázisban 

lévő pontokat, 

illetve 

távolságukat 

14-18 Frekvencia: az előbbiek alapján 

együtt definiáljuk a fogalmat. A 

hangmagasság (frekvencia) 

változását jól szemléltethetjük 

hangszerek (ajaksíp, monochord, 

gitár, furulya) segítségével. 

kérdés-felelet; a 

szemléltetéshez a diákok 

önállóan is 

kipróbálhatják az 

eszközöket  

Az előbbi ábra. 

Nyitott és/vagy 

zárt síp, fúvós 

hangszer (pl. 

furulya), illetve 

húros hangszer 

(monochord, 

gitár). 

18-21 Hangsebesség. Az előző ábra 

segítségével könnyen és 

szemléletesen definiálható. 

Felhozható a hangrobbanás 

jelensége is. 

kérdés-felelet, frontális 

oktatói munka 

Az előbbi ábra 

segítségévek 

szemléltethető. 

21-25 Alaphang és felhangok. A vetített 

kép és a már ismert frekvencia-

fogalom segítségével jól 

definiálható fogalmak. 

Szemléltethetünk monochord vagy 

gitár segítségével is. 

frontális oktatói munka, a 

diákok bevonásával a 

szemléltetésbe 

Vetített kép 

(magnitúdó-

spektrum, 

szonogram), 

monochord vagy 

gitár 
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25-30 Hangszín. Felvételről bemutatunk 

néhány hangszerről készült 

hangmintát. A diákok feladata 

eldönteni, hogy ezek 

különböznek-e, illetve milyen 

hangszertől származnak. A feladat 

után sor kerül a definíció 

felállítására is. 

önálló munka, majd 

ellenőrzés. A definíció 

kérdés-felelet formájában 

Lejátszhatjuk 

néhány, különböző 

hangszertől 

származó mintát. 

A cél 

megállapítani, 

hogy azok, pusztán 

a felvétel 

meghallgatása 

alapján valóban 

elkülöníthetőek-e? 

30-38 Hangnyomás, hangerő. kérdés-felelet, frontális 

oktatói munka 

Vetített ábra a 

különböző 

mindennapi 

eszközök, 

helyzetek 

hangosságáról. A 

táblára kerüljön fel 

a fogalomhoz 

tartozó képlet is. 

38-41 A zaj fogalma. Próbáljuk meg a 

diákokkal közösen felállítani a 

definíciót. 

kérdés-felelet   

41-45 Összegzés. Közösen 

összefoglaljuk a tanult fogalmakat 

kérdés-felelet A vetített ábrák 

szükség szerint 

ismét 

használhatók, 

illetve fenn 

maradtak a táblai 

rajzok, jegyzetek 

is. 

  Ismerkedés az akusztika néhány alapvető technikai eszközével 

45-65 A használatos mikrofontípusok 

bemutatása, jellemzése, a VI.2.1 

fejezetben foglaltak szerint. 

frontális oktatói munka Lehetőségek 

szerint a jellemzett 

mikrofontípusok 

bemutatása. 

Mutassuk be a  

típusok sematikus 

ábráját is! 

65-75 A lényegesebb hangszóró-fajták 

bemutatása 

frontális oktatói munka A mikrofonokhoz 

hasonlóan 

szemléltessünk. 

Mutassuk be az 

egyes hangszóró-

típusok sematikus 

ábráját is, mivel 

ezek az ábrák a 

megértést nagyban 

elősegítik. 
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75-85 Az emberi fül és a hallás. A 

VI.2.1. fejezetben foglaltak 

alapján kerül sor az emberi 

hallószerv felépítésének és 

működésének ismertetésére. 

Amennyiben a diákok ezt már a 

biológia tantárgy keretében 

megismerték, érdemes a tudást 

közösen feleleveníteni. 

kérdés-felelet, frontális 

oktatói munka 

Vetítsünk ábrát az 

emberi fülről, de 

ha rendelkezésre 

áll, akkor érdemes 

műanyag modellt 

is használni. Az 

emberi hallás 

frekvencia-

érzékenységének 

bemutatására 

játsszunk le egy 

szinuszos 

mérőjelet a 20 Hz - 

20 kHz 

tartományban. A 

lejátszását úgy is 

végezhetjük, hogy 

közben az azt 

végző alkalmazás 

képernyőjét 

kivetítjük, így a 

szonogramon a 

hangmagasság 

követhető. 

85-90 Az elektroakusztikus eszközök, és 

az állati hallószerv közötti 

párhuzam (modell) felállítása. Ezt 

a  VI.2.1. fejezetben ismertetettek 

alapján végezzük el, az eddig is 

használt szemléltetőeszközök 

segítségével. A párhuzamok 

felállítását a diákokkal közösen 

gondolkodva végezzük el. 

kérdés-felelet Az eddig 

alkalmazott 

szemléltetőeszköz

ök itt is jól 

használhatók. A 

megértés a VI.2.1. 

fejezetben foglalt 

ismeretek 

felhasználásával, 

táblavázlat 

készítésével 

segíthető. A 

hangképzés 

szemléltetéséhez 

nyelvsípot is 

alkalmazhatunk. 

A szükséges eszközök listája 

A képek, ábrák vetítéséhez, a hanganyag lejátszásához számítógép, projektor, hangszóró 

szükséges. Ezen felül szükségesek hangszerek (nyitott és födött ajaksíp vagy furulya, 

nyelvsíp, monochord vagy gitár, hangvilla, hangszórók, mikrofonok. A szükséges képi és 

hanganyagokat a CD melléklet tartalmazza. 
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 VII.II. Az akusztika alapfogalmai és eszközei. Feladatlapok, és a kapcsolódó 

eszközök listája 

Feladatlap: 1. csoport (1. és 2. témakör) 

Csoportotoknak az állatok akusztikus (hangadással történő) kommunikációja, illetve a 

denevérek ultrahangos tájékozódása (echolokációja) témakörökben kell az alábbi kérdéseket 

kidolgoznia. Munkátokhoz használhatjátok a segédkönyveket, az internetet, és az előző órán 

tanultakat. Eredményeiteket az óra végén közösen kell bemutatnotok. A kérdések 

megválaszolásához 60 perc áll rendelkezésetekre. A kérdéseket természetesen külön lapra is 

kidolgozhatjátok. Ha valamelyik kérdésnél megakadtok, kérjétek bátran segítséget! Jó 

munkát!  

1, Mit nevezünk hangnak? Mi az ultrahang és az infrahang? 

  

2, Miért volt szükségük a denevéreknek egy speciális tájékozódási módszerre? Hogyan 

nevezzük ezt? Írd le néhány szóban, milyen módon működik? A kérdés 

megválaszolásához használhatsz internetes keresőt (ügyelj a megfelelő kulcsszavak 

kiválasztására)! 

  

3, Hogyan képzik a denevérek az ultrahangot? Hogyan érzékelik? Hogyan lehetséges, 

hogy csak a visszhangot érzékelik? 

  

4, A denevérek a különböző helyzetekben különböző számú ultrahang-impulzust 

bocsátanak ki. Miért jó ez? 

  

5, Meg lehet-e különböztetni a denevérfajokat az általuk kiadott ultrahangok alapján? 

Válaszodat indokold! 

  

6, Vannak-e olyan mesterséges berendezések, amelyek a denevérek ultrahangos 

tájékozódásához (echolokációjához) hasonlóan működnek? Melyek ezek? Hol 

alkalmazhatják őket? 

  

7, Képesek lehetnek-e érzékelni más fajok a denevérek által kiadott ultrahangokat? 

Miért lehet ez számukra előnyös? 

  

8, Hogyan lehet az emberi fül számára hallhatóvá tenni az ultrahangokat? 
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9, Nem minden állati hangadásnak van kommunikációs szerepe. Milyen módon adnak 

ki hangot állatfajok? Lehet-e egy nem kommunikációs céllal kiadott hangnak 

információtartalma? Írj példát is! 

  

10, Alkalmasak lehetnek-e a különböző hangok az őket adó állatfajok azonosítására? 

Válaszodat indokold! Közelrokon fajok, és azonos fajú egyedek megkülönböztetése 

lehetséges lehet? Írj olyan jellegzetességeket, amik ezt lehetővé tehetik! 

  

11, Milyen céllal adhatnak ki hangot állatok? Milyen jellemzőik vannak általában a 

különféle célokhoz tartozó állathangoknak? Tartalmaznak-e ezek információt más fajok 

egyedei számára? 

  

12, Milyen (akusztikai) paraméterekkel lehet jellemezni egy állat hallását?  Mitől 

függhetnek ezek? 

  

13, Hasonlítsd össze fejlődéstani szempontból az egyes állatcsoportok hangadását! 

  

14, Van-e összefüggés egy állatfaj hangjainak frekvencia-átfogása és a hallószerv 

érzékenysége között? Lehetnek-e különbségek egy fajon belül, a hím és nőstény egyedek 

hangadásában és hangérzékelésében? Írj példát is! 

  

15, Sorolj fel olyan állatcsoportokat (legalább ötöt) amelyek képesek akusztikus 

(hangadással történő) kommunikációra. Jellemezd röviden az általuk adott hangokat és 

a kommunikációt (összetettség, tanult elemek, fizikai paraméterek, stb.)! 
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Feladatlap: 1. csoport (2. és 3. témakör) 

Csoportotoknak az állatok a víz rezgetésével történő kommunikációja, illetve az emberi hang 

tulajdonságai témakörökben kell az alábbi kérdéseket kidolgoznia. Munkátokhoz 

használhatjátok a segédkönyveket, az internetet, és az előző órán tanultakat. 

Eredményeiteket az óra végén közösen kell bemutatnotok. A kérdések megválaszolásához 60 

perc áll rendelkezésetekre. A kérdéseket természetesen külön lapra is kidolgozhatjátok. Ha 

valamelyik kérdésnél megakadtok, kérjétek bátran segítséget! Jó munkát!  

1, Mi a különbség a hanghullám és a víz hullámzása között? Definiáld a kapcsolódó 

fogalmakat! 

  

2, Egyes állatcsoportok képesek lehetnek a víz hullámai segítségével kommunikálni 

(kommunikációs céllal hullámokat kelteni és azokat érzékelni), illetve a nem 

kommunikációs céllal kialakult hullámokat érzékelni. Mely állatcsoportok ezek? Mi a 

célja ennek a kommunikációs formának? 

  

3, Mi szükséges a hanghullámok terjedéséhez? Hogyan változik meg a hanghullám 

terjedésének sebessége a különböző közegekben? Írj rá példát is! Mi történik a 

hanghullámokkal, ha egyik közegből a másikba lépnek át? 

  

4, Jellemezd az ember akusztikus (hangokkal történő) kommunikációját (tanult 

elemek, összetettség, hangok célja, stb.)! 

  

5, Milyen akusztikai (hangtani) paraméterek jellemzik az emberi hangokat 

(beszédhangok, énekhangok)? Írj számszerű adatokat is! A feladat végrehajtásához 

készíts hangfelvételt, és írd le tapasztalataidat! A feladatot lehetőség szerint párban 

végezzétek! 

  

6, Hogyan keletkezik az emberi hang? Mely szervek vesznek részt a hangképzésben? 

Az idegrendszer mely területei vesznek részt a hangképzésben? 

  

7, Hogyan működik az emberi hallószerv? Mely frekvencia-tartományokban a legjobb 

az ember hallása, és hogyan változik ez bármely irányban elmozdulva? 

  

8, Hasonlítsd össze az emberi és az állati kommunikációt! 
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9, Vesd össze az emberi hallást néhány más emlősfajéval! 

  

10, Vesd össze a férfiak és a nők hangjait! Indokold a tapasztalt különbségeket! Készíts 

hangfelvételt, és ez alapján írd le tapasztalataidat! A feladatot lehetőség szerint párban 

végezzétek! 

  

11, Gyűjts adatokat arról, hogy hogyan változott a hangképzés az emberré válás során! 

  

12, Képes lehet-e az ember a környezetében tapasztalható, más fajoktól származó 

hangok azonosítására? Milyen szerepe lehetett ennek a képességnek a korai emberek 

esetén? 

  

13, Miért lehet megkülönböztetni egymástól az egyes emberek hangjait (beszédét, stb.)? 

Írj jellemzőket (pl. gyerekekre, nőkre, férfiakra). 
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 VII.III. A bioakusztika témaköre a fizika tantárgy keretein belül – témazáró 

dolgozat 

 

Témazáró dolgozat - Hangtan, bioakusztika - A csoport 

A dolgozat megírásához használhatod saját, kézzel írt órai jegyzeteidet is! A feladatlap 

kitöltésére egy tanóra áll rendelkezésedre! Ha a válaszodhoz nincs elég hely, folytathatod a 

túloldalon! 

Név: Osztály: 

1, Definiáld a hang fogalmát! (1p) 

A hang rugalmas közegben terjedő longitudinális mechanikai rezgés. 

2, Sorolj fel négy használatos mikrofon-típust! (4p) 

Dinamikus mikrofon, Kondenzátor mikrofon, Piezo-elektromos mikrofon, Szénmikrofon 

3, A hangerősséget… (1p)   (A megfelelő betűjelet karikázd be!) 

A: … a hangtérben a terjedés irányára merőleges 

egységnyi felületen, egységnyi idő alatt átáramló energia 

határozza meg. 

C: … a vákuumban terjedő hang 

által végzett munka határozza meg. 

B: … kizárólag a hangforrástól való távolság határozza 

meg. 

D: … csak az emberi fül 

érzékenysége határozza meg, mivel 

az csak egy érzet. 

4, Melyik frekvencia-tartományba esik az emberi beszéd? (1p) 

A: 100…400 Hz C: 20 Hz…20 kHz 

B: néhány 100...40000 Hz D: néhány 100 Hz…4 kHz 

5, Írd le kifejezéspárokkal, hogy milyen elektroakusztikus eszközökkel lehet modellezni az 

emlős hallószerv egyes részeit! (8p) 

Érzéksejtek - mikrofon; hallócsontocskák - előerősítő; hallóideg - kábelek; ADC - központi 

idegrendszer (vagy más hasonló is elfogadható!) 

6, Milyen célból adhatnak hangot az állatok? Írj három példát! (3p) 

Párzási szándék jelzése, vészjelzés, territórium védelme (vagy más megfelelő is elfogadható) 

7, Hogyan tájékozódnak a denevérek? (4p) 

A denevérek, fajonként különböző, 35-105 kHz frekvenciájú (az emberi fül számára már nem 

hallható) ultrahangokat bocsátanak ki, melyek az állat környezetében lévő tárgyakról 

visszaverődnek. A visszaverődő jelek segítségével pontos távolság- és méret-érzékelés vált 

lehetővé.  
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8, Mi a mikrofon? Milyen tulajdonságokkal (3) jellemezhető? (5p) 

Elektroakusztikus átalakító-berendezés, amely a hangrezgéseket alakhűen, a hang 

intenzitásának és frekvenciájának megfelelő elektromos jellé konvertálja. Főbb jellemzők: 

érzékenység, irányérzékenység, frekvenciamenet 

9, Nevezd meg és definiáld röviden a hang két jellemző paraméterét! (4p) 

Hullámhossz: két legközelebbi azonos fázisban lévő pont távolsága; Frekvencia: egységnyi idő 

alatt megtett rezgések száma (vagy bármely más paraméter elfogadható!) 

10, Az ultrahangok… (1p) (A megfelelő betűjelet karikázd be!)    

A: … a 20 Hz alatti, nagy energiájú rezgések 

C: …20kHz feletti frekvenciájú 

hangok 

B:  … a 14 kHz feletti frekvenciájú rezgések 
D: … 20 kHz feletti nagy energiájú 

rezgések 

11, Jellemezd a longitudinális és transzverzális hullámokat! Írj példát is! (4p) 

Longitudinális: a közeg részecskéi a hullámterjedés irányában rezegnek (pl. hanghullámok). 

Transzverzális: a közeg részecskéi a hullámterjedés irányára merőlegesen rezegnek (pl. víz 

hullámzása). 

12, Mi történik, ha az ajaksíp végébe dugót teszünk? (1p) 

A: A frekvencia megháromszorozódik C: A hullámhossz feleződik 

B: A hangmagasság változatlan marad D: Az alapfrekvencia feleződik 

13, A frekvencia mértékegysége… (1p) 

A: 1/s
2
 B: W/s C: 1/s D: Hz/s 

14,  A hang sebessége függ… (1p) 

A: a közeg sűrűségétől, hőmérsékletétől 

C: a vákuumban mért sebesség és a 

közeg ellenállásának arányától 

B: kizárólag a levegő páratartalmától D: kizárólag a hangosságtól 

13, Írd le az emlős fül alapfelépítését! (10p) 

A megoldást ld. a szövegben, a VI.2.1. fejezet I.3. része alatt. Minden hasonló megoldás 

elfogadható! 

           

PONTHATÁROK 

Összesen: 49p 5: 44-49p 4: 38-43p 3: 31-37p   

2: 25-30p 1: 0-24p           

 

Témazáró dolgozat - Hangtan, bioakusztika - B csoport 

A dolgozat megírásához használhatod saját, kézzel írt órai jegyzeteidet is! A feladatlap 

kitöltésére egy tanóra áll rendelkezésedre! Ha a válaszodhoz nincs elég hely, folytathatod a 

túloldalon! 

Név: Osztály: 
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1, Sorolj fel három használatos hangszóró-típust! (3p) 

Kristályhangszóró, Kondenzátor-hangszóró, Dinamikus-hangszóró 

2, Mi a hangszóró? (1p) 

Olyan átalakító szerkezet, amely az elektronikus hangfrekvenciás energiát mechanikai 

energiává konvertálja. 

3, A hangszínt… (1p)   (A megfelelő betűjelet karikázd be!) 

A: … az alaphang és a felhangok magassága, illetve erősségük 

határozza meg 

C: … csak az alaphang 

határozza meg 

B: … azonos kifejezés a hangmagassággal 
D: … csak a felhangok 

magassága határozza meg 

4, Milyen frekvenciatartományban adnak ki ultrahangokat a denevérek? (1p) 

A: 20000…35000 Hz C: 35 Hz…105 kHz 

B: 35000…105000 Hz D: néhány 20 Hz…105 kHz 

5, A denevérek az echolokáció során, kétféle gyakorisággal adhatnak ki ultrahang-

impulzusokat. Egy másodpercen belül mekkora gyakoriságot jelent ez? Mikor használják 

a kétféle gyakoriságot? Miért hasznos ez? (6p)  

10 illetve ennek többszöröse. Az alacsonyabb gyakoriságot a préda keresése, tájékozódás, a 

nagyobbat a préda közvetlen közelében. A nagyobb impulzusszám nagyobb felbontású érzékelést 

tesz lehetővé, de energiaigényesebb és problémát jelent a több, keveredő visszhang érzékelése, 

feldolgozása. 

6, Definiáld az ultra- és infrahang fogalmát! (2p) 

Ultrahang: 20 kHz feletti hanghullámok; Infrahang: 20 Hz alatti frekvenciájú rezgések 

7, Írd le, mit tudsz a kétéltűek akusztikus (hanggal történő) kommunikációjáról? (10p) 

Hangot csak a farkatlan kétéltűek (békák) adnak, itt is gyakori, hogy csak a hímek. Tanult 

elemek nincsenek. Célja: párzóképesség jelzése, párzóképes nőstény hívása, rivális hímek 

távoltartása (territórium védelme), vészjelzés. Sok faj rendelkezik hanghólyaggal, ami 

erősítőként működik, stb. 

8, Hogyan nevezzük a hallócsontocskákat? Mi a szerepük? (5p) 

Kalapács, üllő, kengyel. Mechanikai erősítőként működnek. 

9, Nevezd meg és definiáld röviden a hang két jellemző paraméterét! (4p) 

Hullámhossz: két legközelebbi azonos fázisban lévő pont távolsága; Frekvencia: egységnyi idő 

alatt megtett rezgések száma (vagy bármely más paraméter elfogadható!) 
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10, A transzverzális hullámok… (1p) (A megfelelő betűjelet karikázd be!) 

A: … közé tartoznak a hanghullámok 

C: …csak alacsony 

frekvenciájúak 

B:  … esetén a közeg részecskéi a hullámterjedés irányára 

merőlegesen rezegnek 

D: … 20 kHz feletti nagy 

energiájú rezgések 

11, Írd le az emlős fül alapfelépítését! (10p) 

A megoldást ld. a szövegben, a VI.2.1. fejezet I.3. része alatt. Minden hasonló megoldás 

elfogadható! 

12, Mi történik, ha az ajaksíp hosszát megfelezzük? (1p) 

A: A frekvencia megháromszorozódik 

C: A hullámhossz 

megkétszereződik 

B: A frekvencia nő 

D: A frekvencia 

megkétszereződik 

13, A (fizikai) hangerősség mértékegysége: (1p) 

A: dB B: W/s C: W/m
2
 D: dB/s 

14,  A hang sebessége… (1p) 

A: a közeg sűrűségétől, hőmérsékletétől függ C: frekvenciafüggő 

B: állandó 

D: kizárólag a hangosságtól 

függ 

15, Az emberi hallószerv egy adott frevencia-tartományban a legérzékenyebb. Mely 

tartomány ez? Hogyan érzékeljük a magasabb hangokat ezen belül? 

Néhány 100 Hz…4 kHz; ezen belül magasabb frekvenciák felé a hallószerv érzékenysége nő 

PONTHATÁROK 

Összesen: 49p 5: 44-49p 4: 38-43p 3: 31-37p   

2: 25-30p 1: 0-24p           
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 VII.IV. A bioakusztika témaköre a biológia tantárgy keretein belül – feladatlapok 

a csoportmunkához 

 

Feladatlap - 1. csoport 

Csoportotoknak az állatok akusztikus (hangadással történő) kommunikációját a rendszertan és 

fejlődéstan szemszögéből kell feldolgoznia. A kérdéseket párban is kidolgozhatjátok. 

Munkátokhoz használhatjátok a segédkönyveket, az internetet, és az előző órán tanultakat. 

Eredményeiteket az óra végén közösen kell bemutatnotok. A kérdések megválaszolásához 45 

perc áll rendelkezésetekre. A kérdéseket természetesen külön lapra is kidolgozhatjátok. Ha 

valamelyik kérdésnél megakadtok, kérjétek bátran segítséget! Jó munkát!  

  

1, Mi a szerepe a főbb rendszertani csoportokban az akusztikus kommunikációnak? 

  

2, Mi volt a fejlődéstani szerepe annak, hogy kialakult az állatok akusztikus (hangadással 

történő) kommunikációja? 

  

3, Keress példákat arra, hogy állatfajok (csoportok) hangot nem kommunikációs célból 

adnak, az mégis információtartalommal bír. A hangokon túl, más rezgéseknek lehet 

szerepe az állati kommunikációban? 

  

4, Milyen állatcsoportokban találhatunk tanult elemeket az akusztikus 

kommunikációban? Mely szervek fejlődésével járt ez? 

  

5, Mi volt az akusztikus (hangadással történő) kommunikáció szerepe az emberré válás 

folyamatában? Miben különbözik az emberi beszéd az állatok hangjaitól? 

  

6, Keress példákat arra, hogy az akusztikus kommunikáció az egyes rendszertani 

csoportok (taxonok) esetén a két nem (hím, nőstény) között eltérő módon történik, illetve 

szerepe más! 

  

7, Keress példákat arra, hogy a hang vagy más rezgés képzése, és érzékelése nem az erre 

specializált (a legtöbb faj esetén nem erre a feladatra fejlődött) szervek segítségével 

történik! Ne csak a fajokat (csoportokat), hanem a kapcsolódó szerveket is írd le! 
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Feladatlap - 2. csoport 

Csoportotoknak az állatok akusztikus (hangadással történő) kommunikációját az etológia 

szemszögéből kell feldolgoznia. A kérdéseket párban is kidolgozhatjátok. Munkátokhoz 

használhatjátok a segédkönyveket, az internetet, és az előző órán tanultakat. Eredményeiteket 

az óra végén közösen kell bemutatnotok. A kérdések megválaszolásához 45 perc áll 

rendelkezésetekre. A kérdéseket természetesen külön lapra is kidolgozhatjátok. Ha valamelyik 

kérdésnél megakadtok, kérjétek bátran segítséget! Jó munkát!  

  

1, Mi a célja a leggyakoribb hangtípusoknak az állatvilágban! Keress felvételeket az 

interneten, vagy egy hangminta-gyűjteményben (CD-lemezen), és mutasd be a 

többieknek! Jellemezd hangtani paraméterekkel a fontosabb hangtípusokat! 

  

2, Hasonlítsd össze a különböző állatcsoportokat a hangadás örökletes és tanult elemeinek 

aránya alapján! 

  

3, Milyen szerepe lehet a hangadásnak a különböző források (élőhely, táplálék, stb.) 

egyenletes eloszlásában? Csökkentheti-e a versenyt a hangadás a hasonló igényű fajok 

között? 

  

4, Mire szolgálnak a hangadás tanult elemei az alacsonyabb és a magasabbrendű állatok 

esetén? 

  

5, Lehet-e szerepe a hangadásnak az udvarlás, párválasztás folyamataiban? Válaszodat 

indokold! 

  

6, Az ember különösebb biológiai ismeretek nélkül is képes bizonyos állatfajok, 

állatcsoportok hangjainak felismerésére. Mi lehetett ennek a szerepe az emberré válás 

folyamatában? 

  

7, Az állatok hangjai általában fajra jellemzőek. Vannak ugyanakkor olyan jelzések is, 

amelyek a többi faj számára is jelentős információtartalommal bírnak. Melyek ezek, és 

általában mi jellemzi (hangtani paraméterekkel) ezeket? Ha tudsz, mutass be néhányat 

ezek közül!  
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 VII.V. Munkánkat az alábbi engedélyek alapján végeztük: 

 

 Az állatok élőbefogása, fogságban tartása, és a laboratóriumi felvételek készítése 

tekintetében: 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 14/810-

2/2007. 

- Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

911-8/2007. 

- Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

1204-1/1/2007. 

- Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 7078-

5/2008. 

  A leányfalui élőhelyek terepi vizsgálata tekintetében: 

- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

15848/2008. 

 

VIII. ÖSSZEFOGLALÓ 

 A sárgahasú unka (Bombina variegata, L.) a legutóbbi jégkorszakot követően két 

útvonalon (az Alpok, illetve a Kárpátok vonulatait követve) rekolonizálta Európa 

hegyvidékeit. A genetikai vizsgálatok e két csoport között, a morfológiai azonosság ellenére 

jelentős különbségeket tártak fel. Munkánk célja ezen kárpáti és alpesi vonalakhoz tartozó öt 

magyarországi sárgahasú unkapopuláció összehasonlító bioakusztikai vizsgálata volt. 

 Méréseinket a zavaró hatások elnyomása érdekében laboratóriumi körülmények között 

végeztük, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszék 

félig szabadterű mérőszobájában. Ezt követően, a vizsgálatba vont összesen 33 egyed 9783 

hangmintájának gyors és megismételhető elemzése érdekében Matlab 7.6 (THE MATHWORKS, 

Inc. 2008) környezetben alkalmazást fejlesztettünk, mely a sárgahasú unka hívó- és 

párzóhangjainak mérésére alkalmas. 
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 A vizsgált hangtípusokra külön végzett Mann-Whitney u-teszt eredményei a 

genetikailag különböző csoportok (kárpáti és alpesi) hangjai között szignifikáns különbséget 

mutattak ki, elsősorban a párzóhang burkolóját (a hangnyomás-időjel csúcsértékeinek 

összekötésével kapott görbe) jellemző paraméterekben. Az adatmátrixon végzett 

főkomponens-analízis ugyanakkor a földrajzi csoportoktól eltérő gyenge különválást mutatott 

ki, melynek hátterében esetleg az egyes populációk önálló evolúciója állhat. 

 Az állatok testhossza, valamint fejszélessége és fejhossza, illetve az akusztikai 

paraméterek között korrelációs vizsgálatot végeztünk. A legtöbb értékpár között (elsősorban a 

fejszélesség, illetve a testhossz és a hangnyomás-időfüggvény burkolóját jellemző 

paraméterek esetén) negatív korrelációt találtunk. Több korábbi munkában leírtakkal 

ellentétben az alapfrekvencia változása nem mutatott összefüggést az állatok testméretével. 

 A diszkriminancia-analízis alapján a leányfalu Rekettyés-tó a hazai unkafajok által 

alkotott hibridzóna részének tekinthető.  

 A laboratóriumi vizsgálatba vont mintaterületeken a vöröshasú unka introgresszióját a 

hívó- és a párzóhangokra futtatott diszkriminancia-analízissel vizsgáltuk. Ennek 

eredményeként a hibridizáció hatása az akusztikus kommunikációra elsősorban a Zempléni-

hegységben és a Mecsekben mutatható ki. Az alacsony mintaelemszám (a vizsgált egyedek 

erősen korlátozott száma) miatt az eredmények általánosításához további kutatások 

szükségesek. 

 

IX. SUMMARY 

 

Post-glacial recolonization of the yellow-bellied toad (Bombina variegata, L.) has occurred 

following two recolonization routes: from the Carpathians and from the Alps. In spite of their 

morphological similarity, significant genetic differences exist between the two lineages. The 

present study aims at investigating whether the two lineages (represented by 5 Hungarian 

populations) differ in their bioacoustical characteristics. In order to exclude disturbing effects, 

the recording was carried out in the semi-anechoic room of the Laboratory of Acoustics of the 

Department of Telecommunication, Budapest University of Technology and Economics. 

Using Matlab 7.6 a program was developed to facilitate quick and repeatable analysis of 

advertisement and mating calls. Altogether 9783 call samples belonging to 33 individuals 

have been analysed. The Mann-Whitney U-test used to compare calls of individuals belonging 

to the different lineages showed significant differences among the Carpathian and Alpine 



71 

 

lineage, especially in the characteristics of of the mating call. At the same time, the results of 

the principal component analysis show a weak separation of the specimens investigated that is 

different from that of the geographical lineages, which may be the result of the independent 

evolution of the different populations. The correlation analysis investigating the relationship 

of the body length, the head width and length of the analysed individuals mostly showed 

negative correlation of the above-mentioned parameters. In contrast to previous studies, 

variations in the base frequency did not show any correlation with the body size of the 

animals. 

 Based on discriminant analysis, the Rekettyés Lake (Rekettyés-tó, Leányfalu) can be 

considered as part of the hybridization zone of Hungarian Bombina species. However, due to 

the distribution of the specific call types within the available call samples, only advertisement 

calls could be analysed. 

 Introgression of the fire-bellied toad in the sampling areas included in the analysis was 

investigated by discriminant analysis of both advertisement and mating calls. Based on these 

analyses, hybridization affected acoustic communication mainly in populations from the 

Zemplén and Mecsek Mountains. However, due to the low number of samples (limited 

number of individuals investigated), further research is needed to draw more general 

conclusions. 

 

X. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkánkat segítették. 

Köszönettel tartozunk elsősorban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Főfelügyelőségnek, valamint az egyes élőhelyek esetén, a területileg illetékes 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségeknek, hogy engedélyezték 

számunkra az állatok befogását, illetve a laboratóriumi és terepi mintavételezést. Köszönettel 

tartozunk DANKOVICS RÓBERTnek (Savaria múzeum), GRÚBER ÁGNESnek (Őrségi Nemzeti 

Park Igazgatóság) az élőhelyek felkutatásában és a gyűjtésben nyújtott segítségéért. Hálával 

tartozunk azoknak, akik a terepi munkában segítettek, így elsősorban DR. DOBOLYI 

KONSTANTINnak, KANYÓ KATALINnak, KARÁDY ANDRÁSnak, VÁGI BALÁZSnak, KREISZ 

TAMÁSnak, ALBERT FARKASnak, LIEBHARDT ANDRÁSnak, TÖLGYESI KINGÁnak és NÉMETH 

ANDRÁSnak. Köszönet illeti a terepi munkában és a korrektúrában nyújtott segítségért 

BOROSJENŐI KITTIt, ÉLIÁS-SZALAY ISTVÁNt, DR. TÓTH ZOLTÁNt, és DR. HOCK ZSÓFIÁt. A 

programfejlesztésben nyújtott segítségét és ötleteit köszönjük ZSEBŐK SÁNDORnak és OTT 

FERENCnek. A laboratóriumi eszközök fejlesztéséért és karbantartásáért KIMPIÁN TIBORt és 

LIEBHARDT GÁBORt illeti köszönet. A statisztikában nyújtott segítségért DR. SZÖVÉNYI PÉTERt 

illeti köszönet. Külön köszönetet kell mondanunk AUGUSZTINOVICZ FÜLÖP tanárúrnak, hogy 

rendelkezésünkre bocsátotta a BME HIT Rezgésakusztikai Laboratóriumának eszközeit. 
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Köszönettel tartozunk KÁRMÁN ISTVÁNnak a Szentendrei-szigeten végzett mintavételben 

nyújtott segítségéért. Mindemellett hálával tartozunk családjainknak és barátainknak, akik 

támogatásukkal, biztatásukkal segítették e munka létrejöttét. 
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A szakdolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

dolgozatom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és 

idézések szabályait következetesen alkalmaztam, és mások által írt részeket a megfelelő 

idézés nélkül fel nem használtam. 
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