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"Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ,
 még akkor is ültetnék ma egy almafát"

Luther Márton

1. BEVEZETÉS

1.1. Motiváció

Az emberiség folyamatosan átalakítja környezetét és olyan új területeket hoz létre,

amelyek rajta kívül csak kevés élőlénynek adnak otthont. Emiatt nagyon sok faj kipusztult vagy

a kipusztulás szélére került. Ez a folyamat olyan mértékű, mint amilyenek a nagy geológiai

kihalások voltak, csak annál jóval gyorsabb (Margóczi 1998, Standovár és Primack 2001). Ma

már olyan nagy az ember által teljesen átalakított területek (város, út, szántó stb.) kiterjedése,

hogy minden megmaradt természetközeli területet védeni kell, annak érdekében, hogy minél

több fajnak meglegyen az esélye a túlélésre.

Vajon van-e visszaút, azaz ha az ember nem kezel - művel, tisztít, használ - egy általa

létrehozott környezetet, akkor milyen életközösség foglalja azt vissza? Lehetséges-e újra

természetközeli, stabil közösségek spontán kialakulása? Kell-e segíteni a növény- és állatfajok

megtelepedését? Ezekkel a kérdésekkel egyre intenzívebben foglalkoznak a kutatók, mivel mind

a természetvédelem, mind a területeket használó gazdálkodók, tulajdonosok, önkormányzatok

számára fontosak a rájuk adott válaszok. Azonban nemcsak a gyakorlati természetvédelem

szempontjából fontosak ezek a kutatások, hanem az elméleti ökológia számára is, hiszen a

növény- és állatközösségek megismeréséhez hozzátartozik, hogy ismerjük regenerációs, terjedési

és stabilitási tulajdonságaikat is.

Magyarországon az egyre intenzívebb tájátalakítások (pl. úthálózat-építés, település-

beépítés, zöldmezős iparfejlesztés) mellett sok helyen "kivonul" az ember a tájból, ami az állat-

és növényközösségek spontán fejlődését indíthatja el. Ezeket a spontán átalakulásokat sok

szempontból, sokféleképp lehet értékelni, a megfigyelő személyétől is függően lehet "jónak" és

"rossznak" nyilvánítani. Például egy korábban legeltetett gyep cserjésedését a gazdálkodó

gyomosodásnak, romlásnak tekinti, míg a rovarász a megnövekedett számú élőhely-típusok miatt

növekvő rovar-fajszám alapján gazdagodásnak, javulásnak tartja. A növényökológus a növények

fajösszetétele, a növényközösségek szerkezete alapján ítéli meg a felhagyott területek spontán

fejlődését.



6

Kutatásomban a Duna-Tisza közi Hátság felbomló tanyarendszerének helyén

regenerálódó növényközösségeket vizsgáltam egy 60 hektáros mintaterületen. A Duna-Tisza

közén található hazánk egyik nagy kiterjedésben megmaradt természetközeli száraz gyeptípusa,

az évelő nyílt homokpusztagyep (Molnár 2003). A Hátság tanyáinak jó része ennek, valamint a

humuszban gazdagabb zárt homoki gyepeknek és a száraz homoki erdőknek a termőhelyére

települtek (Biró 2003), de a mezőgazdasági művelés a talajvízszint-süllyedés és a gazdasági

változások miatt ma már nem jövedelmező a száraz homoktalajon. Emiatt nagy területeken

hagyták és hagyják föl a tanyákat és a szántóföldi művelést. Fontos ismerni, hogy milyen az

említett élőhelyek regenerációs képessége, milyen növényközösségek alakulnak ki a felhagyott

területeken és melyek a szukcessziót szabályozó tényezők, mert így megalapozottabb terveket

lehet készíteni az egész Hátság jövőbeli kezelésére vonatkozóan.

Vizsgálataimat olyan területen végeztem, ahol még viszonylag nagy kiterjedésben van

jelen a tájban a természetes növényzet is, és sok különböző állapotú és korú parlag található

egymás közelében, ami lehetővé tette a szukcesszió részletes vizsgálatát.

1.2. Előzetes ismeretek

A növényközösségek dinamikus rendszerek, azaz idővel folyamatosan változnak. A XIX.

század közepén Anton Kerner (1863) éppen a Duna-Tisza közi Homokhátságon, majd tőle

függetlenül Cowles (1899) Észak-Amerikában, szintén homokvidéken írta le, hogy a növényzet

nemcsak az évszakokkal változik, hanem létezik egy egyirányú változás, "fejlődés" is a

növényközösségekben. Ezt az egyirányú változást hívják szukcessziónak. A szukcessziót sokan

sokféleképp definiálták, például:

• "A vegetáció változásának folyamata, amelyet különböző, egymást követő állapotokra lehet

osztani" (Tansley 1935).

• "A fajok kicserélődésének folyamata időben" (Pickett és mtsai. 1987).

• "A fajok populációinak egyirányú, folyamatos és nem szezonális megtelepedési és kihalási

mintázata egy adott helyen" (Begon és mtsai. 1990).

• "Növénytársulások egy területen végbemenő időbeli egymás utáni következése" (Précsényi

1991).

• "A vegetáció egyirányú változása ökológiai időléptékben" (Krebs 1994).
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• "Egy nem szezonális változás során egyik közösséget felvált egy másik közösség, és ennek

során megváltozik a fajösszetétel, fiziognómia és a közösség funkcionálása" (Ruprecht

2006a).

Már a definíciókból látható, hogy a szukcesszió menetét egyaránt lehet jellemezni a

fajok, fajcsoportok vagy növényközösségek viselkedésén keresztül. Clements (1916)

monoklimax elmélete szerint a szukcesszió meghatározott növénytársulások egymásutánisága,

amelynek végállapota  függetlenül a kiindulási feltételektől  mindenképp csak egyfajta, az adott

égövre jellemző növénytársulás lehet, azaz szerinte a szukcesszió konvergens folyamat. Ezzel

szemben Gleason (1926) individualisztikus elmélete szerint a szukcesszió nem meghatározott

növénytársulások sora, hanem csak a fajok saját tulajdonságai, környezeti igényei által

meghatározott betelepülési és kihalási sorozatok összessége. Emiatt a szukcesszió során

kialakuló jellemző állapotok is csak egybeesések és a végállapot sem feltétlenül egyforma,

hanem sokféle lehet, azaz a szukcesszió divergens.

Clements (1916) alkotta meg az egyik első és gyakran használt leírását a szukcesszió

mechanizmusának, amelyben a szukcessziót az alábbi folyamatokra bontotta: 1. "Nudáció": a

szukcesszió kiindulása valamilyen hatás következtében létrejövő csupaszodás miatt, azaz a

növényzet és esetleg a talaj különböző mértékű eltűnése. 2. "Migráció": a környezetből és/vagy a

megmaradt magbankból propagulumok érkezése. 3. "Ökózis vagy establishment": ezek eltérő

sikerű megtelepedése. 4. "Interakció": a fajok között kölcsönhatás, azaz kompetíció vagy egyéb

kapcsolat kialakulása. 5. "Reakció": a terület megváltozása az ott lévő élőlények miatt. 6.

"Klimax": egy közösség kialakulása, amely végül idealizált esetben hosszútávon is stabil

(Clements 1916).

Pickett és munkatársai (1987) egy hierarchikus elméleti keretet javasoltak a szukcesszió

folyamatának tárgyalására. A legfelső, általános szinten három általános feltételt neveztek meg,

ami miatt a szukcesszió eltérő módon elindul és alakul: (1) új nyílt helyek keletkezése, (2) a

fajok propagulumainak eljutása az új nyílt helyre és (3) a fajok különböző sikerrel történő

megtelepedése és megmaradása tartósan az új helyen. A középső szinten az ezeket az általános

okokat meghatározó mechanizmusokat sorolják fel, legalsó szinten pedig azokat a felismerhető

vagy mérhető tényezőket, amelyek meghatározzák a folyamatok eredményét. A dolgozatban a

(2) fajok új nyílt helyre való eljutási lehetőségét és (3) a fajok különböző megtelepedési és

megmaradási képességét meghatározó tényezőket vizsgáltam meg, valamint a kialakult

vegetáció és a feltételezett végállapotnak megfelelő vegetáció közötti kapcsolatot.

A szukcessziós folyamatok sokféle csoportosítása létezik aszerint, hogy a szukcesszió

melyik jellemzőjét tartja az adott szerző fontosnak. Kiváltó okai alapján megkülönböztetnek
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természetes és emberi hatásra elinduló szukcessziót (némely szerző ez utóbbit hívja

másodlagosnak, pl. Précsényi 1991). A változások fő hajtóereje alapján autogén, azaz élőlények

által vezérelt és allogén, azaz külső környezeti tényezők által vezérelt szukcessziót különítenek

el (Tansley 1935). Amennyiben a nyílt felszín keletkezésekor a propagulumok és a talaj teljesen

hiányzik, elsődlegesnek tekintik a szukcessziót, míg a talaj és a propagulumok legalább részleges

megmaradása esetén másodlagosnak. A dolgozatban a továbbiakban ez utóbbi értelemben

használom a másodlagos szukcesszió kifejezést. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a valóságban

nehéz éles határt húzni a szukcessziós folyamat egyes típusai között, mivel egy szukcesszió

során egyszerre hatnak belső, (autogén) és külső, (allogén) hatások (van Andel 1993, Tilman

1993a, McCook 1994). Pickett és munkatársai (1987) a belső hatásokat mechanizmusként, míg a

külsőket okokként tárgyalják. A felhagyott szántók szukcesszióját másodlagosnak szokták

tekinteni, de egy erősen lerontott talajú szántón meginduló szukcessziós folyamat inkább

elsődleges szukcesszióra jellemző tulajdonságokkal bír, amennyiben a talajból szinte teljesen

hiányoznak a propagulumok, és a mikrobiológiai talajaktivitás is kicsi (Glenn-Lewin és mtsai.

1992b, Prach és mtsai 1997, Prach és Pysek 2001).

A szukcesszió kutatása során az első leírások óta eltelt 150 év alatt hatalmas

ismeretanyagot halmoztak fel, ennek áttekintése jóformán lehetetlen. Számos közelmúltban

megjelent áttekintő dolgozat próbálja összefoglalni ezeket (McIntosh 1981, Fekete 1985, Gray és

mtsai. 1987, Pickett és mtsai. 1987, Glenn-Lewin és mtsai. 1992b, Van Andel és mtsai. 1993,

McCook 1994; Virágh 2000, bibliográfia: Rejmánek és van Katwyk 2004). A bevezetőben csak

a vizsgálatom tárgyához szükséges elméleti és gyakorlati eredmények rövid összefoglalására

vállalkoztam, a dolgozat témája miatt főleg a szárazföldi növényközösségek másodlagos

szukcessziójára, azon belül is a parlagszukcesszióra koncentrálva.

1.2.1. A szukcesszió vizsgálatának módszerei

A szukcesszió vizsgálata során a fő kérdést vissza lehet vezetni az ökológia Juhász-Nagy

(1993) által megfogalmazott centrális kérdésére: Milyen mintázatban fordulnak elő a fajok

populációi, és miért így fordulnak elő? Ha ezt a kérdést a szukcessziós vizsgálatokra

vonatkoztatjuk, akkor így hangzik: Mely fajok vesznek rész a szukcesszióban, és miért ezek

vesznek részt benne? A kérdés első felére leíró jellegű válasz adható és rögtön szét is lehet

bontani két részkérdéssé: Mi vesz részt és a folyamat melyik stádiumában, vesz részt? A "mi

vesz részt" kérdésre lehet fajokkal, fajcsoportokkal vagy közösségekkel válaszolni, megadva

ezek dominanciaviszonyait és a vizsgálat térléptékét is. A "melyik stádiumban vesznek részt"
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kérdésre válaszolva a folyamatot írjuk le, és ekkor stádiumokat vagy konkrét időtartamokat,

időpontokat adhatunk meg. A "miért az adott fajok vesznek részt a szukcesszióban" kérdés a

mechanizmusokra vonatkozik, és erre kísérletesen lehet jól válaszolni (Goldberg és mtsai. 1995,

Lepš 1995, Lepš és mtsai. 1999), viszont a leírásokból is nagyon hasznos hipotézisekhez

juthatunk a mechanizmusokra vonatkozóan.

1.2.1.1. A szukcessziós stádiumok fajösszetételének leírása

A szukcessziós folyamatok leírásánál gyakori probléma, hogy nehéz általánosítani, mivel

minden felhagyott területnek más a története és más a rendelkezésre álló helyi fajkészlet. Annak

érdekében, hogy csökkentsék az eltérő fajkészletből fakadó összehasonlítási nehézségeket, fajok

helyett a fajok tulajdonságait használják a szukcesszió leírásakor. A legrégebben és leginkább

használt tulajdonság a szukcesszió leírása során a Raunkiaer-féle életforma (Raunkiaer 1934).

Sok kutatás kimutatta az életforma-típusok dominancia sorát a parlagszukcesszió esetén. Ezek

szerint az első stádiumot az egyévesek uralják, majd a kétévesek, ezután az évelők és végül a

fásszárúak lesznek a dominánsak (Oosting 1942, Bard 1952, Grime 1979, Horn 1981,

Bornkamm 1985, Myster és Pickett 1988). A növényfajok környezeti igényét is sokszor

használták a szukcesszió leírására (pl. Bornkamm 1985, Matus 1996), bár az ezt tükröző

indikátorszámokat stabil vegetációban fejlődő növényekre dolgozták ki. Más szerzők a fajok

tulajdonságainak széles skáláját vetették össze a kolonizációs sikerrel, pl. megporzási típus, első

virágzás időpontja, terjedési mód, vegetatív terjedés, megtelepedési képesség, stb. (pl. Noble és

Slatyer 1980, Prach és Pyšek 1999, Rydin és Borgegard 1991). Prach és Pyšek (1999)

összehasonlította a szukcesszió során domináns fajok tulajdonságait a nem domináns fajokkal és

a teljes közép-európai flóra fajainak tulajdonságaival. 15 különböző szukcessziós adatsor alapján

azt találták, hogy a szukcesszió első évtizedeiben domináns fajok általában magas,

szélbeporzású, intenzív oldalirányú terjedésre képes fajok, melyek tápanyagban gazdag és

nedves termőhelyet igényelnek.

A szukcesszió leírása lehetséges növényközösségekkel is. Ez a módszer főleg Kelet- és

Közép-Európa botanikusai között terjedt el. Számos munka növényközösségek szukcessziós

sorát mutatja be hipotetikus tér-idő helyettesítéseken alapuló megfigyelések alapján (pl. Hargitai

1940, Zsolt 1943). Sajnos utólag gyakran kiderült, hogy ezek a nem időbeli megfigyelések nem

állták meg a helyüket, ezért egyre kevésbé elfogadottak. További probléma, hogy a parlagokon

és egyéb szukcessziós területeken megjelenő közösséget nehéz besorolni a meglévő
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cönoszisztematikai rendszerekbe, valamint a növényközösségen alapuló leírással a folyamat

számos részletét nem tudjuk bemutatni, így ma már egyre kevésbé alkalmazzák ezt a módszert.

1.2.1.2. Növényi funkciós csoportok

Az általánosítás és az előrejelezhetőség igénye miatt alakult ki a növények funkcionális

osztályozása, amelynek célja, hogy a fajösszetétel-változás mögötti okokat, hajtóerőket a

növényfajok vagy fajcsoportok közös élettani tulajdonságai alapján találja meg (Gitay és Noble

1997, Díaz és mtsai 1998, Weiher és mtsai. 1999, Lavorel és Garnier 2002). A módszerhez

felhasznált növényi funkciós csoportokat (plant functional types, PFT) viszont a különböző

szerzők eltérően értelmezik. Keddy (1990) szerint a PFT olyan növényfajok laza csoportja,

melyek hasonló biológiai tulajdonsággal rendelkeznek. Még tágabban értelmezve a PFT a

taxonok felhasználó által definiált csoportja. Viszont Noble és Gitay (1997) sokkal szűkebben

értelmezi a növényi funkciós csoportokat (ők a plant functional type és plant functional group

kifejezést szinonimaként használják). Szerintük ezek olyan növényfajok csoportjai, amelyek

zavarásra egyforma mechanizmus alapján egyforma választ adnak. Ettől elkülönítik a növényi

funkciós guildet (plant functional guild), amely olyan növényfajok csoportja, amelyek ugyanazt

a forrást használják ugyanolyan módon.

A növényi funkciós csoportokat a növényi funkciós tulajdonságok (plant functional

traits) alapján képezik. A funkcionális tulajdonságok olyan biológiai jellemzői a

növényfajoknak, amelyek a domináns környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásukat vagy a

többi élőlényhez való kapcsolatukat jellemzik (Noble és Gitay 1996, Gitay és Noble 1997,

Lavorel és mtsai. 1997). A funkcionális tulajdonságok alapján a csoportokat lehet (1)

szubjektíven, (2) deduktíven és (3) adatok alapján definiálva képezni (Noble és Gitay 1996).

Grime (1979, 2001) hét tulajdonság mérése alapján képzett a kompetíciós képesség,

stressztolerancia és zavarástűrés szempontjából eltérő növényi csoportokat (CSR-stratégia). Ezek

tág értelemben vett növényi funkcionális csoportok, mivel általánosak, azaz mindenféle zavarási

típus esetén alkalmazhatók, viszont az adott növényfajnak csak a Nagy-Britanniában tapasztalt

viselkedését jellemzik, a szerzők által megadott fajbesorolás Magyarországon több esetben nem

állja meg a helyét.

A szűk értelemben vett növényi funkcionális csoportok (PFT-k) mindig kontextusfüggők,

azaz léteznek felhagyásra (pl. Prach és mtsai. 1997), legeltetésre (pl. Noy-Meir és mtsai. 1989,

Bullock és mtsai 2001, Díaz és mtsai. 2001, McIntyre és Lavorel 2001), környezeti gradiensre

(pl. Chapin és mtsai 1996, Diaz és mtsai. 1999), stb. kidolgozott csoportok. A funkcionális

osztályozás fő célja, hogy a zavarásra adott válaszok leírása a tulajdonságok segítségével
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globális és jósolható legyen (Lavorel és Garnier 2002). Ennek érdekében meg kell határozni,

hogy milyen növényi funkciós tulajdonságokat vesznek figyelembe a csoportok adat-alapú

definiálásakor. A tulajdonságok kiválasztása során gyakorlati és elméleti szempontokat vesznek

figyelembe: legyenek könnyen és pontosan mérhetők és írják le jól a növényfajok elterjedését

meghatározó kulcsfolyamatokat: terjedést, megtelepedést és megmaradást (Weiher és mtsai

1999). Ezek a tulajdonságok a következők: magtömeg, magalak, terjedési típus, klonalitás,

specifikus levél terület (SLA), levél-víztartalom (LWC), magasság, föld feletti biomassza,

életmenet, virágzás kezdete, újrahajtási képesség és szársűrűség. Természetesen jó néhány

tulajdonság ezek közül korrelál egymással, mint például a magasság és a föld feletti biomassza.

Épp ezért a szerzők (Weiher és mtsai 1999) javasolnak egy "minimálisan mérendő" tulajdonság-

listát, ami egybeesik a Westoby (1998) által javasolt listával, amit azért állított össze, hogy

segítségével egyszerűen meghatározható legyen bármely növényfaj stratégiája. Mindkét szerző a

következő három "kulcs-tulajdonság" (core-traits) használatát javasolja: specifikus levél terület

(SLA), lomb magasság (H) és magtömeg (S) (ún. LHS-strategy scheme).

Magyarországon a növényi tulajdonságok ismerete hiányos, rendszeres mérésük csak

mostanában kezdődött el (pl. magbank-típus: Csontos 2001, Halassy 2001, Matus és mtsai. 2003,

SLA: Krasszer és Kalapos 2000, magtömeg: Csontos 2001, mikorrhizáltság: Kovács és Bagi

2001, Kovács és Szigetvári 2002), viszont az egyes fajok ökológiai viselkedésének ismerete

terepi tapasztalatok alapján széleskörű. Létezik több hazai adatbázis is, amely a fajok

élőhelyigényét és zavarástűrését írja le (Simon 2000, Borhidi 1993b, Horváth és mtsai. 1995).

Emiatt részben a rendelkezésre álló növényi tulajdonságokat (pl. magtömeg, magbank-típus,

életforma), részben a zavarástűrés és élőhely-preferencia alapján, szubjektív módon képzett

fajcsoportokat használtam fel a szukcesszió jellemzésére.

1.2.1.3. Szukcessziós stádiumok időbeliségének leírása

A szukcesszió időbeli változásait legjobb hosszú távú kutatásokkal, állandó kvadrátokkal

vizsgálni (Bakker és mtsai. 1996), de gyakran nincs elég idő vagy pénz, hogy egy terület

jellemző szukcessziós folyamatait ezzel a módszerrel írjuk le. Viszonylag rövid kutatási időszak

alatt is hosszú időtáv folyamatainak vizsgálatára ad módot a tér-idő helyettesítés (space-for-time

substitution, SFT) alkalmazása (Pickett 1989, Molnár 1996). Ennek során a különböző

időpontban zavarásnak kitett területeket idősorként (kronoszekvenciaként) kezeljük. A módszer

sikeres alkalmazásának feltétele, hogy a mintaterületek tájhasználatának története, valamint az

abiotikus és biotikus környezeti jellemzői azonosak legyenek (Pickett 1989, Molnár 1996). A
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vizsgálat nagy előnye, hogy gyors következtetésekre ad lehetőséget. Ha a hosszú távú

megfigyelés és a tér-idő helyettesítés azonos területre vonatkozó eredményeit összehasonlítjuk,

megismerhető a két módszer különbsége, kiderül, hogy mennyiben ad más eredményt a hosszabb

távú megfigyelés (Debussche és mtsai 1996, Foster és Tilman 2000).

A tér-idő helyettesítésen kívül léteznek még további módszerek is az időlépték

bővítésére, de ezek esetében a szukcesszió leírása töredékes. Ilyen például a régi légifotók,

térképek használata, amelyek segítségével a zavarás pontos időpontját, illetve a korábbi

vegetációt tudjuk meghatározni. A dendrokronológia segítségével megállapítható egy-egy fa

pontos kora és a növekedése során fennálló környezeti tényezők egy részének alakulása. Lápok

üledékében található pollenek vizsgálatával pedig a láp és környezetének akár több ezer éves

vegetációfejlődése is rekonstruálható.

1.2.1.4. A szukcesszió mechanizmusának vizsgálata

A szukcesszió mechanizmusának vizsgálata során általában a következő kérdésre keresik

a választ: "miért és hogyan vesznek részt a növényfajok a szukcesszióban". Már a kérdés

feltevéséhez is rendelkezni kell ismeretekkel az adott szukcessziós folyamatról. Azaz a

mechanizmus vizsgálatának megkezdése előtt, a folyamatot leíró vizsgálat alapján

fogalmazhatunk meg hipotéziseket. Sokszor ezek a hipotézisek annyira nyilvánvalónak és

egyértelműen megválaszolhatónak tűnnek, hogy kísérletesen nem ellenőrzik őket, mégis a

gyakorlatban alkalmazzák, mint eredményt. Gyakran a kísérletes tesztelést a gyakorlati

nehézségek akadályozzák. Mindezek miatt fontos, hogy a leíró jellegű vizsgálatokból a

mechanizmusokra vonatkozóan minél pontosabb, részletesebb hipotéziseket alkossunk.

Az eddigi részletes szukcessziós vizsgálatok eredményeképp a folyamat korábban

említett (1.2. fejezet, 3. bekezdés), Clements szerinti (1916) felosztásának minden stádiumára

vonatkozóan több hipotézist és elméletet dolgoztak ki. Itt most néhány, a dolgozat szempontjából

fontos mechanizmust magyarázó elméletet és ezek kísérletes tesztelését említem meg, a

szukcesszió stádiumai szerint felosztva.

Migráció (Propagulumok érkezése): A propagulumok felhagyott szántók esetében

származhatnak belülről, a talaj mag- és egyéb propagulumbankjából és kívülről (mageső). A

belülről származó propagulumok összetételét részben a művelés előtti vegetáció, részben pedig a

művelés típusa határozza meg (Pinke és Pál 2005). A nem régóta művelt területeken lehet esély

arra, hogy a korábbi vegetáció tartós magbankot képző fajai is jelen legyenek még a

magbankban, és onnan a felhagyást követően kicsírázzanak (Vankat és Carson 1991). Hosszú
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távú, több évtizedes művelés esetén viszont a művelés előtti vegetáció magbankja szinte teljesen

eltűnik (Bakker és mtsai 1996). Myster és Pickett (1990, 1994) valamint Keever (1979) is

kimutatta, hogy a parlagok kezdeti fajösszetételét jelentősen befolyásolja az utolsó vetemény,

valamint a felhagyás időpontja (évszak és konkrét év). Ennek oka, hogy a művelés során a szántó

talajában kialakul egy jellegzetes, döntően gyomfajokból álló magbank, és e fajok magjainak

csírázási igénye és képessége határozza meg az első vegetációt a felhagyás után. A parlagok

magbankja is döntően a perzisztens magbankú gyomfajokból áll, így egy esetleges zavarás

hatására még egy késői szukcessziós állapotú parlagon is újra megjelenhetnek a gyomok

(Symonides 1986, Halassy 2001, 2004a).

A kívülről érkező propagulumeső összetételét alapvetően a környező vegetáció

összetétele és távolsága szabja meg (Zobel 1997), de egyéb tényezők is befolyásolják: a

rendelkezésre álló terjesztő ágensek, a táji környezet, a zavarás óta eltelt idő és a fajok eltérő

terjedési képessége (Pickett és mtsai. 1987, Poschlod és Bonn 1998). Magyarországon eddig

kevesen vizsgálták az érkező propagulumok összetételét, de éppen felhagyott homoki szántókon

végzett vizsgálatokat Halassy (2004a, 2004b), és nem talált propagulumlimitációt a parlagokon.

A közeli homokpusztagyep számos faja jelen volt a magesőben, és meg is tudott telepedni a

parlagokon, de dominánssá válásukat sokszor a sikeres neofiton özöngyomok gátolták.

A szukcesszió során a fajszegény, nem a potenciális vegetációnak megfelelő növényzet

kialakulásának gyakran a környező táj propagulum-limitáltsága az oka (Primack és Miao 1992,

Tilman 1993b, Tilman 1997, Stampfli és Zeiter 1999, Donath és mtsai. 2003). Nyugat-

Európában a propagulum-limitáltság oka részben a természetközeli élőhelyek eltűnése, részben a

megváltozott tájhasználat, a korábbi legeltetési rendszerek eltűnése (Poschlod és Bonn 1998,

Poschlod és mtsai. 1998).

Ökózis vagy establishment (megtelepedés): A megtelepedés sikere a környezeti

feltételeken és a fajok autökológiai tulajdonságain múlik. A környezeti feltételek közül a talaj, a

domborzat és az adott terület mikroklímája nem változik jelentősen az egyes évek között, viszont

az időjárás évről évre jelentősen eltérhet. Gross (1980) vizsgálataiban azt találta, hogy a

szukcesszió későbbi fázisaiban a fajok megtelepedésére csak időnként, az adott faj számára

kedvező körülmények között van lehetőség. Ezt a kedvező időszakot kolonizációs ablaknak

hívta. Bartha és mtsai. (2003b) kimutatták, hogy ilyen kolonizációs ablakok nyílnak számos faj

számára aszályos évet követő viszonylag nedvesebb években. A később betelepedő fajok

számára a korábban megtelepedő fajok is környezeti feltételt jelentenek, amelyek befolyásolják a

csírázás és növények kifejlődésének sikerét is (Ryser 1993).
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Sokan vizsgálták a fajok autökológiai tulajdonságai és a szukcesszióban betöltött

szerepük, sikerességük közötti kapcsolatot (pl. Rydin és Borgegárd 1991, Prach és Pyšek 1999).

Rydin és Borgegárd (1991) 120 éve keletkezett svédországi szigetek vegetációfejlődését

vizsgálva azt találta, hogy a korai szukcessziós fajok különültek el tulajdonságaikban leginkább a

többi szukcessziós stádium fajaitól. A korai stádiumban domináns fajok főleg egyévesek,

önbeporzók és vízzel terjedni képes fajok voltak. Prach és Pyšek (1999) a szukcesszióban

domináns fajok és a lokális, valamint a regionális flóra fajainak tulajdonságait vetették össze, és

azt találták, hogy a domináns fajok többségükben magas, szélbeporzású, évelő növények, melyek

magas tápanyagigényűek és képesek intenzív vegetatív terjedésre.

Fajok közötti interakció (kölcsönhatás) és reakció: A parlagok vegetációját a

megtelepedés után részben a fajok közötti kapcsolatok alakítják ki. A kapcsolatokat Connell és

Slatyer (1977) 3 típusba sorolta: facilitáció, tolerancia, inhibíció. Bár sok kísérletet szenteltek

annak megállapítására, hogy a három hatás közül egy adott szukcesszióban melyik domináns (pl.

Sousa 1979, Hils és Vankat 1982, Monk és Gabrielson 1985), későbbi kutatások megállapították,

hogy mindhárom kapcsolati típus jelen lehet egy szukcesszió során, akár egyidejűleg is (Armesto

és Pickett 1986, Wood és del Moral 1987, Morris és Wood 1989). Tilman (1985) a fajösszetétel

kialakításában döntőnek találta a tápanyagért folytatott kompetíciót. A kompetíció mellett

meghatározó még a fajok közötti allelopatikus kölcsönhatások és fogyasztó (consumer) típusú

kapcsolatok, mint például legelés vagy kórokozók is. Ezek vizsgálatára számos kísérleti

módszert alkalmaznak, mint például fajok vagy fajcsoportok eltávolítása vagy hozzáadása a

szukcesszióhoz, akár a teljes fajkészlet kísérleti összeállítása; környezeti változók, például a talaj

tápanyag- vagy víztartalmának kísérleti beállítása; legelő állatok távoltartása vagy kontrollálása;

valamint a nem őshonos növények kontrollálása (pl. Goldberg 1995, Inouye és mtsai 1987,

Inouye és Tilman 1988).

Magyarországon kevesen vizsgálták kísérletesen a fajösszetételt befolyásoló

folyamatokat, de éppen Duna-Tisza közi homokon vizsgálták a rendszeres kaszálás (Halassy és

Török 2004), valamint szén-forrás adagolásával a nitrogénszint csökkentésének hatását

felhagyott területeken (Török és mtsai. 2000). Halassy és Török (2004) akácos kivágása után

vizsgálta több helyszínen a kaszálás hatását a regenerációra, és azt találta, hogy a táji

környezettől függően generalista klonális füvek vagy a homokgyep fajai lettek dominánsak.

Kaszálás nélkül viszont újra az akác vagy cserjék (galagonya, boróka) telepedtek meg,

meggátolva a gyep kialakulását. Virágh (1986, 1989) az egyes funkciós csoportok eltávolításával

vizsgálta ezek szukcesszióban betöltött szerepét.
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A szukcesszió kezdetén a kialakuló növényzetet a fajok saját tulajdonságai irányítják,

majd egyre nagyobb szerepet kapnak mind a fajok közötti kapcsolatok, mind a fajok és a

környezet kapcsolata (Keever 1979, Lepš 1987, Lepš és Rejmanek 1991). A megtelepedett

növények egy új környezetet alakítanak ki, és ezt folyamatosan továbbformálják (pl. növelik

talaj humusztartalmát).

Klimax (Végállapot): A szukcesszió végállapotának kialakulását a legnehezebb vizsgálni,

már csak azért is, mert nehéz meghatározni a folyamat végét. Ennek egy megoldása, hogy a

viszonylag, hosszú távon stabil állapotot tekintjük "befejezésnek". Sok vitát kiváltó kérdés, hogy

ez a végállapot csak egyféle vagy többféle is lehet, azaz a szukcesszió folyamata konvergens

vagy divergens. Mivel a válasz függ a megfigyelés módszerétől, így ez a kérdés tekinthető a

holista-redukcionista vita részének. Ma már talán teljesen elfogadott, hogy a holista és

redukcionista szemléletmód nem ellentétes, hanem sokkal inkább egymást kiegészítő

megközelítési módja az ökológiai jelenségeknek (Wiegleb 1989, McCook 1994). A holista

szemléletmód segítségével integrálni lehet az alacsonyabb strukturális szintekre vonatkozó

redukcionista elméleteket. Ez alapján annak megítélése is a vizsgálat módszerétől (térléptékétől,

időléptékétől, az objektum szerveződési szintjétől) függ, hogy konvergens vagy divergens a

szukcesszió (Lepš és Rejmánek 1991).

Több, már legalább egy évtizede tartó munka kimutatta, hogy a szukcesszió

előrehaladtával egyre inkább a helyi adottságok (talaj, domináns fajok, időjárási események)

határozzák meg a növényzet összetételét, és egyre kevésbé lesz fontos a szukcesszió kezdete óta

eltelt idő (Lepš és Rejmánek 1991). A végső fajösszetételt és szerkezetet csak egy bizonyos

térbeli és időbeli elnagyoltsággal lehet meghatározni, mivel ez folyamatosan változik a

különböző idő és térléptékű zavarások, valamint a változó abiotikus háttér miatt (Pickett és

McDonnell 1989).

1.2.2. A parlagok szukcessziójának jellegzetességei

A parlagok szukcessziója számos tulajdonságban eltér az egyéb szukcessziós

folyamatoktól: mind a léptéke, mind a kezdeti propagulumkészlete más, mint a legtöbb

másodlagos szukcessziós folyamaté. A szántók kiterjedése erősen változó, minimálisan kb. 0,1

hektár, ennél kisebb terület esetén már nem szántóról, inkább kertről beszélhetünk, aminek a

művelése is eltérő. Maximális kiterjedése viszont egyes vidékeken akár a több km2-et is elérheti

(pl. Békési löszhát). Ilyen kiterjedésű zavarások a természetben ritkák, de azért akadnak példák:

prérikutyák járatrendszere, tüzek, földcsuszamlás, szél- vagy jégdöntés erdőkben. Viszont a
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tartós művelés és a szerves és szervetlen trágyák, valamint a növényvédő szerek alkalmazása a

talaj szerkezetét, mikrobiális közösségét, tápanyagtartalmát és magbankját is megváltoztatja. A

felhagyás után ezért egy olyan felszínen indul meg a szukcesszió, ami nem hasonlít sem egy

vulkánkitörés utáni primer szukcesszió kiindulási állapotához, sem egy erdőtűz utáni másodlagos

szukcesszióhoz, leginkább valahol a kettő között helyezkedik el (Glenn-Lewin és mtsai 1992b).

Ugyanakkor Prach és munkatársai (1997) kimutatták, hogy a felhagyott szántók szukcessziója

nem különbözik élesen más, emberi zavarás utáni szukcessziótól (pl. felhagyott homokbánya,

erdőpusztulás utáni erdőtelepítés, városi ruderális területek).

A parlagszukcesszió kezdetekor a belülről jövő propagulumokat döntően a korábbi

művelés gyomkészlete szolgáltatja. Ezt a fajkészletet az alkalmazott művelés határozza meg

(Pinke és Pál 2005), így ebben a tekintetben különbözik a felhagyott szőlők és szántók

szukcessziója. A szőlőkre jellemző egy kora tavaszi geofiton aspektus is, ami szántókon

hiányzik. Ugyanakkor a további aspektusok az egészen késő őszig tartó folyamatos gyomirtás

miatt szegényebbek, mint egy vetésforgóban használt szántón, leginkább a kapáskultúrák

gyomjaiból állnak (Pinke és Pál 2005). További különbség a szántó és szőlő eredetű parlagok

között, hogy a felhagyás után megmaradó szőlőtövek, illetve vegyes művelés esetén a

gyümölcsfák még sokáig túlélhetnek, és emiatt más lesz a mikroklíma, mint egy szántó eredetű

parlagon.

A kívülről jövő propagulumeső összetételét a környező táj jellege és használata határozza

meg. Nyilvánvalóan más szukcesszió valósul meg, ha a parlag közvetlen közelében még jelen

van a potenciális vegetáció, vagy pedig csak további nagy kiterjedésű parlagok vagy művelt

területek, esetleg faültetvények veszik körül (Jacquemyn és mtsai. 2003, Cook és mtsai. 2005,

Ruprecht 2005). Amennyiben a természetközeli vegetáció jelen van a parlag környezetében, úgy

az azt alkotó, általában rövid távú terjedésre képes fajok is meg tudnak jelenni a szukcesszió

során, míg ennek hiányában csak a hosszú távú terjedésre képes, többnyire generalista fajok

jelennek meg (Prach és mtsai 1997, Prach és Pyšek 1999, Poschlod és Bonn 1998, Poschlod és

mtsai 2005). A megjelenő fajokat egy második, környezeti szűrő is szelektálja, azaz a parlag

környezeti adottságaihoz alkalmazkodott fajok tudnak csak tartósan megtelepedni. A környezeti

szűrő részei a már megtelepedett fajok is, amelyek kompetíció, facilitáció vagy más

mechanizmuson keresztül befolyásolják az összetételt. Egler (1954) elmélete szerint a kezdeti

fajösszetétel döntően meghatározza a szukcesszió menetét. Bartha (2001, és mtsai 2003b)

azonban kimutatta, hogy nemcsak a szukcesszió elején van lehetőség nagymértékű

fajbetelepedésre, hanem időről-időre ún. kolonizációs ablakok nyílnak, amikor a fajkészlet

jelentős változáson mehet keresztül.
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A parlagokon kialakuló közösség tulajdonságai általánosságban hasonlóan változnak más

szukcessziós közösségekéihez: az eltelt idővel párhuzamosan nő a fajszám és a diverzitás

(Bazzaz 1975), az egy-egy faj uralta nagy foltokból több faj alkotta, kisebb foltok alakulnak ki

(Bartha és mtsai. 1997), és egyre inkább a parlagon belüli termőhelyi különbségek alakítják a

növényközösségek szerkezetét (Keever 1979, Lepš 1987). A fajok közötti asszociáltság

számának és erősségének a szukcesszió során bekövetkező változását többféle elmélettel is

leírták (Greig-Smith 1952, Peet 1992, összefoglalását lásd: Ruprecht 2006a). A gyakorlatban a

fajok asszociáltsága sok esetben fluktuált, főleg a szukcesszió korai szakaszában (Foster és

Tilman 2000, Ruprecht 2006a).

A növényközösségek változásával párhuzamosan változnak a parlagok abiotikus

sajátságai is. Mind a művelés, mind a felhagyás hatása függ a talajtípustól (Stefanovits 1992).

Kötött talajon a talajforgatás növeli a porozitást, ezáltal kedvezőbbé válik a szántóföldi növények

számára a vízgazdálkodás, és a pórusokban nagyobb hely lesz a gyökereik fejlődéséhez.

Ugyanakkor laza, homokos talajon a talajforgatás növeli a párolgást, ezáltal szárítja a talajt,

valamint növeli a deflációveszélyt (részletes leírást a talajművelés hatásáról lásd: Stefanovits

1992). Felhagyás után ezek a folyamatok visszafordulhatnak. A többlet műtrágyatartalom 1-2 év

alatt, míg a többlet szerves trágya 2-4 év alatt kimosódik (Sárdi 2003). Az állandó intenzív

zavarás (szántás, kapálás) megszűnésével elkezd a talaj mikrobiális aktivitása helyreállni (Török

és Lohász 2004), a stabilan megmaradó vegetáció pedig a talaj felszíne mentén megváltoztatja a

mikroklímát (csökken a kisugárzás és a talaj vízvesztesége, kiegyenlítettebbé válik a talaj

hőmérséklete).

A termőhely jellege és a szukcessziója közötti kapcsolatra vonatkozóan több, egymással

ellentétes elmélet létezik. Grime (1973) szerint stresszelt termőhelyen a fajok közötti

kölcsönhatásnak kicsi a szerepe, és a szukcesszió sebessége is lassú, mivel eleve kevés faj képes

túlélni az adott helyen, és azok a forráslimitáció miatt lassan nőnek, csak a kedvező

időszakokban aktívak. Ezzel szemben Tilman (1988, 1990) szerint a stresszelt helyeken is

fontosak a fajok közötti kapcsolatok, azok közül is leginkább a kompetíció, amely a korlátozott

forrásokért folyik és a szukcesszió a nem stresszelt helyekhez hasonló sebességű.

A szukcesszió sebességét többféleképpen lehet jellemezni: (1) adott helyen adott idő alatt

történő fajcserék számával, (2) a potenciális végállapotnak megfelelő formáció visszatéréséhez

szükséges idővel, (3) a potenciális vegetáció (közösség) kialakulásáig eltelt idővel. Általánosan

elfogadott, hogy a szukcesszió során a fajkicserélődések aránya az idő előrehaladtával csökken

(Whittaker 1975, Grime 1979), bár ebből a szempontból is felléphetnek fluktuációk (Bartha

2001, Ruprecht 2006a). Prach és munkatársai (1993) sokféle szukcessziósor elemzése alapján azt
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találták, hogy a szukcesszió sebessége (az első két értelemben véve) stresszelt környezetben (pl.

tápanyagszegény vagy extrém vízellátottságú helyen) lassabb, mint optimális adottságok mellett.

Ugyanakkor több magyarországi vizsgálat eredményeit összevetve az látszik, hogy a domináns

életformák változása szempontjából a parlagszukcesszió sebessége termőhelyfüggetlen:

egyévesek csak az első 1-3 évben dominálnak, majd évelők dominálnak 4-20, esetleg 30 évig,

végül termőhelytől függően kisebb-nagyobb arányban megjelennek a fásszárúak (Baráth 1963,

Matus 1996/1997, Molnár és Botta-Dukát 1998, Dancza 2000, Csecserits és Rédei 2001, Németh

2001, Halassy 2004b, Ruprecht 2005). Parlagokon a potenciális vegetáció (közösség)

kialakulásának sebessége viszont már nemcsak a termőhelytől, hanem a táji környezettől

(propagulum-limitáció) is függ (Tilman 1993b, Jacquemyn és mtsai 2003).

Európa más részein és Észak-Amerikában vizsgált parlagszukcessziókhoz képest fontos

különbség, hogy Magyarországon száraz alföldi és bizonyos hegyvidéki helyzetekben a

potenciális növényzet formáció szinten nem zárt erdő, hanem erdőssztyepp (Soó 1973, Zólyomi

1973-1974, 1989, Molnár és Kun 2000). Az erdőssztyepp évelő füvek dominálta gyep és cserjés-

fás foltok mozaikja, amely jellegéből adódóan életforma szinten rövidebb idő alatt alakul ki,

mint egy zárt erdő, ugyanis például a homoki évelő füvek már két év alatt termőre fordulhatnak

(saját terepi megfigyelés). Az évelő nyílt homokpusztagyep az erdőssztyepp mozaikjának évelő

füvek dominálta komponense, amihez a nyáras-borókás kapcsolódik, mint a mozaik erdő típusú

eleme (Molnár 2003). Ez alapján homokon a szukcessziót akkor tekinthetjük gyorsnak a

formáció kialakulása szempontjából, ha évelő gyep jön létre. A potenciális vegetáció

szempontjából pedig akkor gyors és sikeres, ha évelő nyílt homokpusztagyep fajai telepednek

meg viszonylag hamar.

Más európai parlagszukcessziós vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy formáció szinten

ugyan sikeres és gyors a szukcesszió (kialakult erdős vegetáció), de a potenciális vegetáció

(közösség) szintjén nem, mivel csak generalista fajok alkották a növényzetet, specialisták nem

jelentek meg (Honnay és mtsai. 2002a, Prach és Pysek 2001, Prach és mtsai. 2001).

1.2.3. A parlagszukcessziós vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazása

A felhagyott szántók kezdetben nem tekinthetők természetes rendszereknek, mégis a

rajtuk folyó vizsgálatokon keresztül a természetes élőlényközösségek működésétét is jobban

megismerhetjük, mivel rajtuk természeteshez hasonló folyamatok zajlanak. Leginkább a

vegetációdinamikai ismeretek bővültek a parlagszukcessziós kutatásokból (pl. Pickett és

McDonnell 1989, Glenn-Lewin és mtsai 1992b, Bartha és mtsai. 1999/2000), hisz a szántóföldi

művelés nagy kiterjedésű zavaráshoz (pl. égés, földcsuszamlás, állatok építési munkája) hasonlít.
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Szukcessziós folyamatok megfigyelésén keresztül a növényfajok terjedési és

megtelepedési képességeire vonatkozó hipotézisekhez juthatunk (pl. Halassy 2004b).

Megismerhető a növényközösségek kialakulásának folyamata és regenerációs képessége.

Mindezek leginkább a gyakorlati természetvédelem számára fontosak.

1.2.3.1. Természetvédelmi alkalmazás

A restaurációs ökológia a természetes vegetációt létrehozó és fenntartó folyamatokkal,

valamint a korábban zavart helyeken önfenntartó, természetközeli vegetáció kialakításához

szükséges beavatkozásokkal foglakozik (Urbanska 1999). Beavatkozás előtt fontos

megvizsgálni, hogy megfelelő élőhelyet hoz-e létre a természetes regeneráció során spontán

kialakuló természetközeli vegetáció, mivel a természetes regeneráció a leggazdaságosabb és

legtermészetesebb “helyreállítása” a vegetációnak (Bradshaw 1990). Nagyméretű, azonos

abiotikus és biotikus tulajdonságú (azonos talaj, potenciális növényzet, propagulum forrás,

korábbi és jelenlegi emberi területhasználat) zavart területek esetén (pl. felhagyott szántók,

meddőhányók, túllegeltetett területek) a regenerációs képességet a tényleges propagulumforrás

és a fajok megtelepedési képessége befolyásolja (Zobel 1997, Prach és mtsai 2001). Sokszor nem

áll rendelkezésre elég információ ezekről, vagy nagyon nehéz ezeket összeszedni. Helyette a már

lezajlott spontán regeneráció eredményei alapján következtethetünk a regenerációs képességre,

azaz hasonló abiotikus és biotikus hátterű, de korábban zavart és spontán regenerálódott vagy

épp regenerálódó vegetációt vizsgálunk. Ilyen vizsgálatok tapasztalataiból Csehországban egy

szakértői rendszert is összeállítottak (Prach és Pyšek 2001), amely területkezelők számára nyújt

információkat.

Magyarországon is sok helyen találhatók felhagyott parlagok és egyéb, korábban zavart,

majd a spontán szukcessziónak "átengedett" területek. Amennyiben felhagyás után a növényzet

beavatkozás nélkül fejlődhetett, akkor ezek jó vizsgálati objektumai a spontán regenerációnak.

Hazai szukcessziós vizsgálatok régóta folynak, változatos objektumokon. Baráth (1963) az

Északi-középhegység felhagyott szőlőiben végzett cönológiai tanulmányokat, és leírta a

megtelepedő társulásokat. Tokaji felhagyott szőlők nagyon részletes, kronoszekvencián alapuló

vizsgálatát végezte el Sendko (1999). Matus (1996/1997) túllegeltetés után felhagyott tiszántúli

libalegelőket jellemezte az életforma-spektrum és az ökológiai indikátorszámok segítségével.

Somodi és munkatársai (2004) a Bükk-hegység lábánál lévő felhagyott löszlegelő hosszú távú

dinamikáját követte, és leírta a domináns fajok alapján elkülönített gyeptípusok átalakulását.

Bartha (1990, 1992) meddőhányók szukcesszióját elemezte és megállapította, hogy nagyjából 20

év alatt a löszgyep generalista fajai lesznek dominánsak (lásd még: Szegi és mtsai 1988).
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Ruprecht (2005, 2006b) hazai és erdélyi, löszös talajú felhagyott szántók kronoszekvencián

alapuló vizsgálatában azt találta, hogy Erdélyben a száraz gyepek jól és gyorsan regenerálódnak.

Molnár (1997a, 1997b) és Molnár és Botta-Dukát (1998) tiszántúli felhagyott szántók florisztikai

és cönológiai vizsgálatát végezte el. Tér-idő helyettesítés módszerével megállapították, hogy a

természetes vegetáció fajainak jó része nehezen települ be, aminek feltételezésük szerint nem

propagulum-limitáltság, hanem megtelepedési akadályok lehetnek az okai. Mindezek arra

mutatnak, hogy a parlagszukcesszió valamint egyéb, emberi zavarás utáni szukcessziós

folyamatok eredményében jelentős eltérések lehetnek a földrajzi helyzettől és a közvetlen

környezettől függően.

A spontán szukcesszió vizsgálata során a következő kérdések, problémák fontosak a

természetvédelem számára:

1. Stabil-e adott időtartamon belül a kialakuló növényzet, és elfogadható-e

természetvédelmi szempontból a fajösszetétele és a tömegességi viszonyai? Az erre adott

választól függ, hogy szükség van-e valamilyen beavatkozásra a spontán szukcesszió során,

például mert nem őshonos, inváziós fajok válnak tartósan uralkodóvá a területen. Fontos, hogy

ne azt vizsgáljuk, kialakult-e az általunk elképzelt, esetleg máshol látott fajösszetételű vegetáció,

hanem hogy a spontán kialakult és stabilnak bizonyuló vegetáció elfogadható-e, hiszen

esetenként nehéz meghatározni, hogy mi egy adott terület potenciális vegetációja. Sok eset

ismert, amikor egy elképzelt vegetációt akartak kialakítani restaurációs beavatkozásokkal, de ez

nem sikerült, mivel az adott területen nem tudtak túlélni, megmaradni a kívánt fajok (Sluis

2002). Gyakran a jelenleg potenciális vegetáció nem azonos a rekonstruált eredeti növényzettel

(Rédei és mtsai. 1998)

2. Az adott területen zajló spontán szukcesszió stádiumai és a folyamatot befolyásoló

tényezők azonosak-e más területek szukcessziójával vagy eltérnek-e azoktól? Amennyiben

azonosak, akkor ez azt sugallja, hogy az eredményeink kiterjeszthetők hasonló adottságú

területekre. Viszont ha eltérő trendeket tapasztalunk, akkor meg kell vizsgálni, mi lehet ennek az

oka. Ez felhívhatja a figyelmet egy olyan fontos, a spontán szukcessziót befolyásoló tényezőre,

amit az adott területen a restauráció és a természetvédelmi kezelés kidolgozásakor figyelembe

kell venni.

3. Milyen gyors, viszonylag egyszerű módszerek állnak rendelkezésre a spontán

szukcesszió vizsgálatára? A természetvédelemben gyakran gyorsan kell döntést hozni egy adott

terület további sorsáról, esetleges kezeléséről, emiatt fontos annak ismerete, hogy melyek a

korlátai az eltérő vizsgálati módszereknek.
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1.2.3.2. Gazdasági alkalmazás

Magyarországon a szántó művelési ágba tartozó terület legnagyobb kiterjedését az 1930-

as évek végén érte el (1938: 5618 ezer hektár, 60%, Központi Statisztikai Hivatal-KSH). Ez az

1990-es évekre mintegy 900 ezer hektárral csökkent (1990: 4713 ezer hektár, 50%, KSH),

aminek az okai sokfélék: ipartelepítés, út- és városépítés, erdőtelepítés. A szántóként művelt

területek csökkenése a mai napig folytatódik (2005: 4513 ezer hektár, 48,5% KSH). Fontos

megjegyezni, hogy a statisztika nem tükrözi teljesen a tényleges folyamatokat, hiszen

hivatalosan nagyon sokáig szántó művelési ágként tartanak nyilván nem művelt területeket is.

Így nehéz pontosan megállapítani, hogy mekkora területet érint a felhagyás, statisztikai

adatokkal csak azt lehet követni, mekkora területet sorolnak át szántó művelési ágból másikba.

A művelési ágból való kivonás mellett – légifotók tanúsága szerint – a szántók felhagyása

is elterjedt gyakorlat. Magyarországon az elmúlt évtizedekben is a művelési ág-váltás mellett

még több ezer hektáron hagytak fel a szántóföldi műveléssel, és ez a folyamat várhatóan a

közeljövőben is folytatódni fog. A felhagyott területek egy részét azért nem művelik tovább,

mert azok természetvédelmi területeken belül, zárványként helyezkednek el. Nagy részüket

viszont gazdasági okokból hagyták fel, mert gyenge termőképességű területeken voltak (szikes

talajon, árterületen, meredek lejtőn). A növényzet általában aktív beavatkozás nélkül fejlődhetett

rajtuk. Fontos kérdés, hogy szükség van-e ezeken a területeken költséges beavatkozásokra, vagy

elfogadható-e a befektetés nélkül kialakult állapot. Ezt a kérdést ki lehet terjeszteni további,

újabban felhagyott területekre is. Kérdés tehát, hogy szükség van-e mindenhol költséges

tájrehabilitációra, valamint szükség van-e a nem gazdaságos szántóföldi művelésre, mint a

"kultúrállapotban" tartás eszközére vagy esetleg gazdasági szempontból is jobban járunk, ha

engedjük, hogy adott területen a spontán szukcessziós folyamatok alakítsák ki vegetációt. Prach

és munkatársai (1999) csehországi vizsgálatok alapján egy szakértői rendszert készítettek el

tájtervezők, természetvédők számára, mely megmutatja, hogy különböző kiindulási helyzetekből

spontán szukcesszióval milyen típusú növényzet alakulhat ki. Hazánkban a kiskunsági száraz

homoki növényzetre vonatkozóan elkészült egy szakértői rendszer, amely természetvédelmi

kezelési javaslatokat tartalmaz (Botta-Dukát és mtsai 2005). A spontán szukcesszióról, mint

lehetséges alternatív parlagkezelési módszerről viszont még nem készült gazdasági szempontú

elemzés.

Különösen sok felhagyott mezőgazdasági terület található a Duna-Tisza közi Hátság

területén (Molnár 2003). A Homokhátság magasan fekvő, talajvízhatástól mentes részein a

potenciális vegetáció a nyílt és zárt homokpusztagyep és a nyáras-borókás, amelyek különösen

gazdagok endemikus fajokban (Zólyomi 1989, Biró és Molnár 1998). Ezeknek az élőhelyeknek a
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potenciális területén a mezőgazdasági művelés ma már nem gazdaságos, ugyanakkor a még

megmaradt állományaik és tágabb természetközeli táji környezetük jelentős turisztikai vonzerőt

képviselnek. Így ha a felhagyott területeken sikerül újból kialakulnia ezeknek az élőhelyeknek,

akkor az nemcsak az élőhelyhez kötődő ritka, endemikus növény- és állatfajok számára lehet

kedvező, hanem a természetközelibb, "szebb" táj gazdaságilag is hasznos lehet.

1.3. Célkitűzés

Dolgozatomban felhagyott homoki parlagok másodlagos szukcesszióját vizsgálom

többféle módszerrel, kétféle tér- és időléptékben, valamint megvizsgálom a refúgiumok

kiterjedésének szerepét a szukcesszióban. Mindegyik vizsgálatnak azonos a helyszíne, a

Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi egységén belül egy mintegy 60 hektár kiterjedésű tájrészlet.

A szukcessziót először foltléptékben elemzem, és összehasonlítom a különböző korú

parlagokon található foltokat a potenciális végállapotnak a szűkebb környezetben még létező

típusával, az évelő nyílt homokpusztagyeppel. Foltlépték alatt a továbbiakban a potenciális

vegetáció, azaz a nyílt száraz gyepek minimiáreáját értem, amit hagyományosan 4x4 m2-es

négyzet alakú mintavételi egységgel mérnek fel. A foltbeli viselkedés alapján fajcsoportokat

különítek el, melyeket többféle növényi tulajdonságuk alapján jellemzek.

Az állomány, azaz a teljes parlag léptékében először a tér-idő helyettesítés módszerével

vizsgálom meg a szukcessziót, 54 db különböző korú parlagon. A szukcesszió menetét többféle

növényi tulajdonság alapján képzett fajcsoportok összetételének változásával jellemzem. A

következő tulajdonságokat veszem figyelembe: tartós megtelepedésre vonatkozók: életforma,

lombmagasság, zavarástűrés, élőhelyigény; terjedési képességre vonatkozó: magtömeg, magbank

típus; klonalitás típusa és őshonosság. A tér-idő helyettesítés módszerével kapott eredmények

alapján előrejelzéseket készítek a várható változásokra vonatkozóan.

A szukcesszió állomány-léptékű folyamatát 5 éven keresztül (1998-2003 között) követem

és vegetáció változását a már korábban használt fajcsoportok összetétel-változásain keresztül

mutatom be. Az így tapasztalt változásokat összevetem a tér-idő helyettesítés módszere alapján

képzett előrejelzésekkel. Ennek alapján jellemezhető a két vizsgálati módszer és

meghatározhatók az előnyeik és hátrányaik a szukcesszió leírása során. Továbbá azt is

vizsgálom, hogy a különböző növényi tulajdonságok mennyire eredményesen használhatók,

melyik határozza meg leginkább a növényfajok szukcesszió során mutatott viselkedését.
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Végül megvizsgálom, hogy a felhagyott területek körüli természetközeli homoki

erdőssztyepp refúgiumok kiterjedése, távolsága és vegetációtípusa hogyan befolyásolja a

specialista, késői szukcessziós fajok megjelenését

Az eredmények alapján javaslatokat teszek homoki parlagok természetvédelmi és

gazdasági célú kezelésére.

A dolgozatban a növényfajok neve Simon (2000) elnevezéseit követi. Első említéskor

mindig megadom a magyar elnevezést is.

1.4. Kérdések

1. A különböző korú parlagok foltléptékben, a fajkészlet szempontjából milyen mértékben

hasonlítanak a céltársulásnak tekinthető nyílt évelő homokpusztagyepre?

2. Vannak-e a szukcesszió során hasonlóan viselkedő fajok foltléptékben? Az egyes vizsgált

növényi tulajdonságok szempontjából homogének-e a hasonlóan viselkedő fajok csoportja?

3. Hogyan változik a parlagok fajszáma és a fajösszetétele foltléptékben a szukcesszió során?

4. Van-e különbség a talajjellemzők alapján a homoki parlagok egyes korcsoportjai között?

5. Mely fajok alkotják a felhagyott és regenerálódó homoki parlagok növényzetét, és közülük

melyek a domináns fajok? Képesek-e védett, ritka fajok a betelepülésre?

6. Tér-idő helyettesítéssel vizsgálva a szukcessziót, azaz idősornak tekintve a különböző korú

parlagokat, állomány, azaz parlag léptékben változik-e az egyes, növényi tulajdonságok

alapján képzett fajcsoportok fajszáma és tömegessége?

7. 5 év alatt, folyamatában vizsgálva a szukcessziót, a különböző korú parlagokon állomány

léptékben változik-e az egyes, növényi tulajdonságok alapján képzett fajcsoportok fajszáma

és tömegessége?

8. A tér-idő helyettesítéssel készült felmérés alapján készíthető, a szukcesszió következő 5

évére vonatkozó predikciók mennyiben felelnek meg az 5 évet átfogó monitorozás

eredményeinek?

9. Van-e különbség a predikciók igazolódásában, ha a tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálatot

egy alkalommal (5 év múlva) megismételt vizsgálat eredményével, vagy az 5 éven keresztüli

folyamatosan végzett monitorozás eredményével vetjük össze? Milyen fluktuációk

mutathatók ki az 5 éven keresztüli folyamatosan végzett monitorozással?
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10. Melyek a felhasznált két módszer (tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat, monitorozás)

jellemzői?

11. A vizsgált növényi tulajdonságok közül melyik határozza meg legjobban a növényfajok

szukcesszió során való megjelenését?

12. A parlagok körüli természetközeli refúgiumok élőhelyi minősége, kiterjedése, parlagtól való

távolsága hogyan határozza meg a parlagokon megtelepedő alacsony zavarástűrésű,

specialista fajok számát?
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. Kutatási terület

2.1.1. A kutatási terület jellemzői

Kutatásaimat a Kiskunsági Nemzeti Park területén, Fülöpháza mellett végeztem (1. ábra).

54 felhagyott szántót és szőlőt vizsgáltam, melyeken különböző években hagyták fel a

mezőgazdasági művelést. A vizsgálat során nem különítettem el a szántókat és szőlőket, aminek

több oka volt. Egyrészt a művelésükben homokos talajon kicsi a különbség, a gyomflórájuk

nagyon hasonló (Bodrogközy 1959), másrészt az 54 parlagból csak 6 volt eredetileg szőlő,

amelyek növényzetükben nem különültek el a szántó eredetű parlagoktól. A mintaterületek egy

60 hektáros tájrészleten belül helyezkednek el, köztük kisebb-nagyobb fás-cserjés foltok

találhatók (2. ábra), a területtől északnyugatra pedig egy nagy kiterjedésű természetközeli,

rendszertelenül és ritkán legeltetett nyílt homokpusztagyep van, mely valószínűleg folyamatosan

propagulum forrásként szolgál. A 60 hektáros területen belül is találhatók olyan foltok, melyeket

a légifotók alapján még az 1950-es években sem műveltek, hanem akkor is gyepek vagy

galagonya és nyár alkotta cserjések borítottak. Ezek szintén propagulum forrásként szolgálhattak

a regeneráció során.

1. ábra. A kutatási terület elhelyezkedése

A vizsgálati terület klímája meleg kontinentális, az átlagos évi középhőmérséklet 10,2-

10,8 °C, az átlagos éves csapadék 500-600 mm (Borhidi 1993a), de extrém száraz években alig

éri el a 300 mm-t. Az alapkőzet a prehisztorikus Duna üledéke, amelyet pleisztocén és holocén

eredetű durva meszes homok borít. A homokdűnéket az uralkodó északnyugati szél formálta a

würm eljegesedési szakaszában, és a holocén folyamán, több fázison keresztül (Borsy 1977,

Várallyay 1993, Újházi és mtsai 2003). Az 1930-ban készült, 1:25000 méretarányú talajtérkép

alapján a terület talaja gyengén humuszos, meszes futóhomok (Kreybig 1930-1940). Kovács-
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Láng és mtsai. (2000) a kutatási területünktől 2 km-re elemezték a talaj kémiai összetételét,

amely terület talajtípusa a Kreybig-féle térkép (1930-1940) szerint azonos a vizsgálati

területemével. Az ő vizsgálatuk alapján is gyengén humuszos, meszes futóhomok a terület talaja.

A Magyar Alföld potenciális vegetációja Soó (1973) és Zólyomi (1973-1974, 1989)

véleménye szerint egyaránt erdőssztyepp. Homoktalajon az erdőssztyepp homoki tölgyesek és

nyáras-borókások, valamint nyílt (Festucetum vaginatae Rapaics 1923 ex Soó 1929) és zárt

(Astragalo-Festucetum rupicolae Magyar 1933, Soó 1956 corr. 1964) homokpusztagyepek

mozaikjából áll, melyet a mélyebben fekvő, vizes területeken láprétek és láperdők váltanak fel

(Molnár és Kun 2000). Ezt a mintázatot az emberi tevékenység, a terület kiszárítása, az erdőirtás,

a szántás, az évszázados intenzív legeltetés, valamint a tájidegen faültetvények telepítése

jelentősen megváltoztatta. A nyílt homokpusztagyep a legszárazabb és a tápanyagban

legszegényebb homoktalajokon található, míg a zárt homokpusztagyep talaja tápanyagokban

gazdagabb és vízellátottsága is jobb. Jobb talajuk miatt a zárt homokpusztagyepeket szinte

teljesen felszántották, emiatt mára már alig maradt belőlük a Kiskunságban, azok is legtöbbször

kis kiterjedésű és erősen degradált foltok. Nyílt homokpusztagyepek viszont még ma is

viszonylag nagy kiterjedésben találhatók a Kiskunságban, így például a vizsgálati terület

szomszédságában is.

2.1.2. A kutatási terület története

A vizsgálati terület történetét a Kiskunság története alapján és régi katonai térképek

segítségével állítottam össze (I., II. és III. katonai felmérés térképlapjai: 1783, 1861-1866, 1883,

(Molnár 1997c, Biró M. és Molnár Zs. 1998). A Duna-Tisza köze az 1526-os török megszállás

előtt sűrűn lakott terület volt (Frisnyák 1990, Somogyi 1994). A folyamatos háborúk miatt

elnéptelenedett a terület, csak néhány nagy mezőváros maradt fenn a megszállás alatt is és a

külterület nagy részén legeltetést folytattak szürkemarhával és rackajuhval. Az intenzív legeltetés

és erdőirtás miatt a korábban stabilizálódott homokfelszínek felnyíltak és futóhomokká váltak

(Borsy 1977). A futóhomok megkötése érdekében a XIX. század elején nagyarányú fásítás

kezdődött a Duna-Tisza közén, főleg akácfával (Robinia pseudo-acacia). Ugyanekkor kezdték a

legelőket felszántani, vagy szőlőültetvénnyé átalakítani (Für 1983). Először a jobb talajú

területeket szántották fel, melyeket valószínűleg Astragalo-Festucetum rupicolae borított, majd a

XIX. század végén rossz minőségű, Festucetum vaginatae által borított területek egy részét is

bevonták a szántóföldi művelésbe (Thaisz 1921, Molnár 1997c, Molnár 2003, Biró 2003).
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A vizsgálati területen az első tanyákat az 1880-1890-es években építették. Egy tanyához

általában 4-5 hektárnyi szántóföld és szőlő tartozott. A mezőgazdasági művelés egészen a földek

felhagyásáig a hagyományos módon folyt, azaz nem alkalmaztak műtrágyát, növényvédő

szereket, csak állati trágyát. Az egyes parlagok kezelési története nem állapítható meg, mivel az

egykori tulajdonosok, kezelők nem készítettek semmilyen feljegyzést. Így csak a nagyon hiányos

szóbeli közlésekre hagyatkozhattam a kezelések megállapításakor.

2. ábra. A felhagyott területek elhelyezkedése és kódszáma. Kék vonal jelöli a térképi rácshálót,
a rácsháló egy egysége 1000 méternek felel meg.

A szántók, gyepek és erdők kiterjedésének változása 1965 és 1994 között a 3. ábrán

látható. Az 1960-as években kezdődött a szántók felhagyása, aminek az oka a talajvízszint

csökkenése miatt a művelés gazdaságtalanná válása. A felhagyott szántók egy részén fás

vegetáció alakult ki, melyet főleg akácfa (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus

altissima) és zöld juhar (Acer negundo) alkot, fajszegény aljnövényzettel. Ezeket a fafajokat

eredetileg nagyrészt fasornak ültették, majd döntően vegetatív módon elszaporodtak. Ezek a nem
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őshonos fafajokból álló “erdők” nem részei a természetes vegetációnak, nem is képezték

vizsgálatom tárgyát, ezért a parlagok vizsgálatakor ezeket a területeket nem vettem figyelembe.

Jelenleg a vizsgálati területet a Kiskunsági Nemzeti Park legelőként bérbe adja. A kutatás

kezdetén 30-40 birkával legeltették, de a számuk fokozatosan emelkedett, 2003-ban már kb. 120

birkával legeltettek. Az egyes mintaterületek pontos legelési rendjét nem lehet megállapítani,

mivel nincs arról feljegyzés, hogy mikor és hol legeltetnek. A juhok kb. 200 hektárt használnak,

beleértve a vizsgálati területet, a közelében lévő kiszáradt szikes tavat és a nem szántott

homokbuckás vidék egy részét is. Az elemzések során azt feltételeztem, hogy a legelés

intenzitása egyenletes a területen és független a felhagyás korától.

3. ábra. A vizsgálat terület tájhasználatának változása 1954 és 1997 között. A vizsgálati terület
melletti víztest az egészen a 1970-es évek végéig állandó vizű Szappan-szék, amely mára csak
időszakosan, tavasszal vízborított terület.
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2.2. Mintavétel

2.2.1. A parlagok korcsoportjainak kialakítása

A rendelkezésre álló légifotók és a ma is látható szántószéli árkok, erdőfoltok alapján

1997-ben meghatároztam a felhagyott szántók és szőlők egykori határait. A légifotók alapján

megállapítható volt, hogy a művelt parcellák alakja és kiterjedése többször változott. Minden

esetben a feltételezett utolsó használat határait vettem figyelembe. 54 parlagot tudtam pontosan

azonosítani (2. ábra), melyeket a légifotók alapján megállapítható felhagyás időpontja szerint 4

korcsoportba soroltam (4. ábra, 1. táblázat).

4. ábra. A vizsgált parlagok elhelyezkedése és kora az 1997-ben készült légifotóra vetítve. A
korcsoportokat eltérő színnel jelöltem: sárga - 1. korcsoport, piros - 2. korcsoport, kék - 3.
korcsoport, zöld - 4. korcsoport. Kb. 1: 7000 méretarány.
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1. táblázat. A felhagyott területek korcsoportjai és a felhagyásra vonatkozó adatok.

Korcsoport Felhagyás időszaka A felhagyás ideje (évek)
1998-ban

Korcsoportba tartozó
területek száma

1. 1994-1997 1-4 11
2. 1989-1993 5-10 7
3. 1975-1988 11-23 18
4. 1965-1974 24-33 18

2.2.2. Mintavétel folt léptékben

A foltléptékű változások megismerése érdekében 2000-ben korcsoportonként 10-10 db,

parlagon belül, a gyepterületen véletlenszerűen elhelyezett, 16 m2-es cönológiai felvételt

készítettem, melyeken a borításbecslést százalékos skálát használva végeztük. A parlagokat,

amelyeken a felvételek készültek, random módon választottam ki. A 2. korcsoport esetében, ahol

csak 7 parlag állt rendelkezésre, mind a 7 parlagon készítettem felvételt és ebből a korcsoportból

kiválasztottam még 3 parlagot véletlenszerűen, amelyen még egy-egy felvételt készítettem.

Annak érdekében, hogy a kialakuló vegetációt az egyik lehetséges céltársulással, a nyílt évelő

homoki gyeppel össze tudjam hasonlítani, 12 db felvételt készítettem a vizsgálati terület

északnyugati határában lévő, nagyobb kiterjedésű, legelt homoki gyepben (Kis-Balázs Puszta). A

gyepben készült felvételek számát úgy határoztam meg, hogy amennyiben ki kell hagyni

valamilyen jelentős környezeti különbség miatt egyes felvételeket, akkor is még maradjon

összevethető számú minta. A Kis-Balázs pusztát egészen az 1990-es évek végéig legeltették.

Továbbá az összehasonlítás során felhasználtam egy másik vizsgálat során (Rédei 2005) a

területtől dél-nyugatra lévő, régebb óta (kb. 1980-as évek eleje óta) nem legelt

homokpusztagyepben 2000-ben készült cönológiai felvételek közül 12 db-ot, véletlenszerűen

kiválasztva az elkészült 200 felvételből.

2.2.3. Mintavétel állomány léptékben

A vizsgálat során két, alapvetően különböző módszert alkalmaztam a szukcesszió

vizsgálatára: a tér-idő helyettesítést (space-for-time substitution) és a hosszabb távú megfigyelést

(monitorozás). A tér-idő helyettesítés során azt feltételeztem, hogy a különböző időpontban

felhagyott területek egy idősort alkotnak. Ehhez igazolni kell, hogy a területek abiotikus háttere

és tájtörténete azonos. A mintaterületek közelsége miatt feltételezhető, hogy az éghajlatuk és a

környező fajkészlet egyaránt azonos. A talaj azonosságát a Kreybig (1930-1940) által készített

talajtérkép igazolja. A tájtörténetet a rendelkezésünkre álló katonai térképek és légifotók (1.
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függelék) alapján elemeztem, és megállapítható volt, hogy a területre azonos gazdálkodási mód

volt a jellemző. Az egyes parlagokat tekintettem egy mintavételi egységnek, mivel a múltban

feltételezhetően ebben a léptékben történt egységes kezelés.

A felhagyott szántók és szőlők – azaz a mintavételi egységek mérete 0,3 és 1,3 hektár

között változott. 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 nyarán mindegyiken teljes edényes fajlistát

készítettem nyári és őszi bejárás során, valamint minden fajnak megbecsültem a tömegességét

egy 5 fokozatú skálán. A két évszakban készült fajlistát egyesítettem és a fajokat a nagyobbik

borításértékükkel vettem figyelembe. A feldolgozáshoz ezt a borításértéket tömegarány értékké

konvertáltam a feldolgozhatóság megkönnyítése érdekében (az átváltás módja: 1 - 0,01 2 - 1, 3 -

4, 4 - 12, 5 - 16; részletes leírást lásd: Csecserits 1999, p.22).

A területen az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet munkatársaival közösen 2002

novemberében végeztem talajtani vizsgálatokat, melynek során a különböző korú parlagok egy

részén (korcsoportonként 4 parlagon), parlagonként 3-3 ponton, a felső 5 cm-es és 5-20 cm-es

rétegéből vettem talajmintát. Sajnálatosan a parlagok egy részéről csak 1 pontból származó

talajminta került feldolgozásra, mert a többi minta a feldolgozást végző intézményben elveszett.

2.2.4. Refúgiumok meghatározása

A regeneráció során a céltársulások legvalószínűbb fajforrását a fennmaradt erdőssztyepp

refúgiumok jelentették. A céltársulások specialista fajkészletét leginkább az alacsony

zavarástűrésű fajok fajcsoportja tartalmazza. A szántóföldi művelés legnagyobb kiterjedésekor,

azaz az 1950-ben készült légifotó és terepi bejárások segítségével meghatároztam a vizsgálati

területen belül és körülötte 300 m-es távolságban az azonosítható homoki erdőssztyepp refúgium

állományok helyzetét és típusát. Háromféle refúgiumot különítettem el: természetközeli erdő,

amelyet nagy valószínűséggel idős fehér nyarak állománya alkotott, nyílt évelő

homokpusztagyep és zárt homokpusztagyep. A Szappan-szék területén található különböző

típusú vizes élőhelyeket nem tekintettem a parlagok fajforrásának, mivel a parlagok potenciális

vegetációja nyílt vagy zárt száraz homoki gyep és erdő mozaikja.
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2.3. Adatfeldolgozás

2.3.1. Fajcsoportok kialakítása

A talált edényes fajokat több, a szukcesszió megítélése során fontosnak tartott és megfelelő

mértékben ismert tulajdonság alapján csoportosítottam (2. táblázat). Vizsgáltam a fajok terjedési

képességével kapcsolatba hozható tulajdonságokat: magtömeg, magbank-típus, klonalitás és

őshonosság; valamint a fajok tartós megtelepedési képességével kapcsolatos tulajdonságokat:

életforma, lombmagasság, zavarástűrés, élőhelyigény. A csoportosítások során a megjelölt

irodalmi források (2. táblázat) mellett saját terepi tapasztalataimat is figyelembe vettem. A fajok

besorolását a 3. függelék tartalmazza. Irodalmi adathiány esetén közeli rokon fajok tulajdonságai

alapján becsültem az adatokat. Amennyiben erre nem volt mód, úgy az adathiányos fajt

kihagytam az elemzésből.

A Raunkiaer-féle életforma-típusokat 4 csoportba vontam össze, mivel az egyes életforma-

típusok többségét csak kevés faj képviselte. Az összevonást a következők szerint végeztem:

egyéves: Th, Th/H, Th/TH, kétéves: TH, TH/H, TH/Th, évelő: G, G/Ch, G/H, H, H/Ch, H/G,

H/N, H/Th, fásszárú: M, MM és MM/M, ahol a rövidítések a Horváth és mtsai 1995 által

megadott életforma-típusokat jelentik. Többféle életforma-besorolás esetén a Kiskunságban

tapasztalt típust vettem figyelembe.

A zavarástűrés jellemzésével a fajoknak a rendszeres, de kismértékű emberi zavaráshoz

való viszonyát írtam le. Így az adott élőhely fajösszetételének természetességét tudtam a

zavarástűrés-eloszláson keresztül jellemezni. A besorolásomban "zavarást igénylő", azaz

ruderális fajok nyílt felszínt létrehozó zavarást igényelnek a megtelepedésükhöz. A természetes

és természetközeli vegetáció specialista fajai általában csak kis kiterjedésű és ritka zavarást

tudnak elviselni ("alacsony zavarástűrésű fajok"), rendszeres emberi zavarás hatására

elpusztulnak (Jutila és Grace 2002). A magas zavarástűrésű fajok elviselnek bizonyos mértékű,

akár rendszeres zavarást is, de a zavarás nem szükséges a megtelepedésükhöz.

Az élőhely-igény esetén mindig az adott fajnak a Duna-Tisza közén, homoktalajon

legjellemzőbbnek talált élőhelyét adtam meg, figyelembe véve más szerzők termőhelyigény és

cönológiai viselkedés szerinti besorolását (Simon 2000, Borhidi 1993b). Homokgyepi fajnak

soroltam be az évelő nyílt homokpusztagyephez, valamint a nyílt homokfelszínekhez kötődő

fajokat. Zárt gyepi fajnak tekintettem a zárt homokpusztagyepre vagy kiszáradó láprétekre

jellemző specialista fajokat. Száraz gyepi fajokhoz soroltam azokat a fajokat, amelyek nem

kötődnek egyfajta gyeptípushoz, hanem generalisták, azaz sokféle száraz gyepben előfordulnak.

Erdei fajnak neveztem a természetközeli erdők fás- és lágyszárú fajait, míg az ültetvények
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fajainak a telepített akácosokra és egyéb nem őshonos ültetvényekre jellemző fajokat

tekintettem. Végül az antropogén csoportba azokat a fajokat soroltam, amelyek nem fordulnak

elő természetközeli élőhelyeken, hanem megjelenésük az intenzív emberi tevékenységhez (pl.

szántás, tanyaudvar) kötött. Mind az élőhely, mind a zavarástűrés esetén több botanikus szóbeli

közlését is figyelembe vettem (Halassy Melinda, Kun András, Molnár Zsolt, Rédei Tamás,

Szabó Rebeka). Eltérő magbank-típusba való besorolás esetén a hazai adatot vettem figyelembe,

ellentmondó eredmények esetén pedig a rövidebb időtávú típushoz soroltam az adott fajt, mivel

ez mindig biztosabb eredmény bármely magbank-vizsgálati módszer esetén. A származás esetén

az archeofiton kategóriába való besorolás több esetben nem volt egyértelmű. Itt kérdéses esetben

azt vettem figyelembe, hogy az adott faj előfordul-e Magyarországon természetes élőhelyen is.

2. táblázat. A vizsgált tulajdonságok listája

Tulajdonság Kategóriák Megjegyzés Adatforrás Hiányzó
adatok száma

Terjedési képességgel kapcsolatba hozható tulajdonságok

Magtömeg <0,2 g; 0,21-0,50 g; 0,51-1,00 g;
1,01-2,00 g; 2,01-10,00 g; 10,01
g<

Ezer magra
vonatkoztatva

Csontos (2001),
Poschlod és mtsai
(2003), USDA (2007)

10 faj

Magbank-típus 1: tranziens, 2: rövid távú
perzisztens, 3: hosszú távú
perzisztens

Thompson és mtsai.
(1997), Csontos (2001),
Matus és mtsai. (2003),
Poschlod és mtsai
(2003), Halassy (2004b)

5 faj

Klonalitás 1: nincs, 2: kis távolságú, falanx
típus, 3: nagy távolságú, gerilla
típus

Rothmaler (1994),
Klimeš (1999), Simon
(2000),

-

Őshonosság Őshonos, archeofiton, neofiton Terpó és mtsai. (1999),
Balogh és mtsai. (2004)

-

Tartós megtelepedéssel kapcsolatba hozható tulajdonságok

Életforma egyéves, kétéves, évelő, fásszárú Simon (2000) -
Lombmagasság 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 0,6-1,00 m,

1-3 m, 3 m <
Maximális átlagos
lombmagasság

Rothmaler (1994), saját
terepi tapasztalat

1 faj

Zavarástűrés alacsony zavarástűrésű, magas
zavarástűrésű, zavarást igénylő
(gyom)

Évi rendszerességű
emberi zavaráshoz
való viszony

Borhidi (1993b), Simon
(2000), saját terepi
tapasztalat

-

Élőhely antropogén, száraz gyep, homoki
gyep, zárt gyep, természetközeli
erdő, ültetvény

Legjellemzőbb,
preferált élőhely

Borhidi (1993b), Simon
(2000), saját terepi
tapasztalat

-
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2.3.2. Folt léptékű adatok feldolgozása

A cönológiai felvételeket a fajösszetétel alapján főkoordináta elemzéssel hasonlítottam

össze (Sorensen-index alapján), a borítás adatok alapján pedig főkomponens analízist (centrált)

végeztem. A felvételek hasonlóságát klaszteranalízissel tártam fel, Bray-Curtis indexet

használva, az összevonási algoritmus pedig a csoportátlag módszer (UPGMA) volt. Mindhárom

vizsgálatot a SYN-TAX 2000 programcsomaggal hajtottam végre (Podani 2001).

Ezután blokk osztályozást végeztem a fajok jelenléte alapján, ami során az oszlopok

csoportosítása a korcsoportok alapján történt és ezt végig megtartottam, és az eredmény

"élességét" (sharpness) χ2-tel mértem (SYN-TAX 5.0, Podani 1996). A legjobban interpretálható

a 3x5, blokkszámú eredmény volt, amikor is a felvételeket 3 összevont csoportra (fiatal parlagok:

1.és 2. korcsoport; idős parlagok: 3. és 4. korcsoport; gyepek), a fajokat 5 csoportra bontottam. A

blokk osztályozás alapján kialakult 5 fajcsoportot jellemeztem a felvételekben való

előfordulásuk, azaz a szukcessziós viselkedésük alapján. Megvizsgáltam ugyanezekben a

fajcsoportokban az életforma-típus, az élőhely-igény és zavarástűrés eloszlását.

Végül ábrázoltam a felvételek teljes fajszámának függvényében az életforma-típusok, a

zavarástűrés és az élőhely-igény alapján létrehozott fajcsoportok fajszám-arányát az egyes

korcsoportokban és a természetközeli gyepekben.

2.3.3. Állomány léptékű adatok feldolgozása

A korcsoportonként 4-4 parlagról vett talajminták adatait kanonikus korreszpondencia

analízissel vizsgáltam (ter Braak és Šmilauer 1998, Canoco 4.5) stepwise modellillesztéssel

(Lepš és Šmilauer 2003). A mért talajváltozók közül a kémhatást, a humusztartalmat, az "összes"

foszfor, kalcium, kálium és a felvehető foszfor, kálium, ammóniumion és nitrátion tartalmat

vizsgáltam, mert ezek várhatóan jól jellemzik a növények által érzékelt talajminőséget.

Értékeltem a felhagyott területeken talált fajkészletet, azaz megvizsgáltam, melyek a

leggyakoribb fajok a parlagokon, és milyen védett, illetve ritka homokgyepi fajok voltak képesek

a megtelepedésre.

Megvizsgáltam, hogy az egyes növényi tulajdonságok alapján képzett fajcsoportok közül

melyek vesznek részt az egyes korcsoportokban legnagyobb fajszám- és tömegességértékkel.

Az egyéves felmérés, azaz a tér-idő helyettesítés esetében a korcsoportok, a monitorozás

esetében pedig az eltelt idő függvényében vizsgáltam a fajcsoportok fajszám- és

tömegességváltozását. Az egyéves felmérés esetében Kruskal-Wallis tesztet (Sokal & Rohlf
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1981) végeztem (STATISTICA 7.1, StatSoft, Inc. 2005), amelynek nem feltétele az adatok

normális eloszlása. A teszt értékelésekor az 5%-os szignifikancia határt alkalmaztam.

Az egyes mintaterületek, azaz felhagyott szántók és szőlők eltérő méretűek voltak, amit

figyelembe kell venni a fajszámok vizsgálata során, mivel nagyobb területen várhatóan több faj

tud megtelepedni (MacArthur és Wilson 1967). A parlagok területéből kivontam a 100%-ban fás

vegetációval borított részt, mivel vizsgálatom során a gyepek visszatelepedésével és

jellemzésével foglalkoztam. A terület-fajszám összefüggést a következő egyenlettel írható le:

lgS=c+z·lgA

ahol az S az adott terület fajszáma, A a vizsgált terület nagysága, c az egységnyi területhez

tartozó fajszám logaritmusa és z pedig az összefüggés meredeksége (MacArthur & Wilson

1967). Az összes mintaterület (54 db) adatait figyelembe véve illesztettem a fenti egyenletnek

megfelelő görbét, majd kiszámoltam a reziduálisokat, és azokat használtam az egyes

korcsoportok összehasonlítása során a Kruskal-Wallis tesztben.

A tömegesség összehasonlítása során az egyes fajcsoportok adott mintaterületen számolt

csoportrészesedését (Jakucs 1991) hasonlítottam össze a korcsoportok között, melyet úgy

kaptam, hogy az egyes fajcsoportok százalékos borítását elosztottam az adott parlag teljes

növényi borításával. A 4 korcsoportot a fajcsoportok tömegessége alapján Kruskal-Wallis

teszttel hasonlítottam össze (Sokal és Rolhf 1981).

Az 1998-as felmérés alapján a szukcesszió menetére a következő módon készítettem

előrejelzést: Mindig a fiatalabb korcsoport várható viselkedését vizsgáltam az idősebb alapján.

Első körben csak a következő korcsoporthoz viszonyítottam, például: ha a 1998-as felmérés

alapján az 1. és 2. korcsoportot összehasonlítva valamelyik fajcsoport fajszáma vagy borítása

szignifikánsan több a 2. korcsoportban, akkor azt az előrejelzést tettem, hogy 5 év alatt az 1.

korcsoporton belül nőni fog az adott csoport fajszáma vagy borítása. A 2. korcsoportra a 2. és 3.

korcsoport hasonló összevetése alapján készítettem előrejelzést. Második körben megvizsgáltam

a hosszabb távon várható változásokat is (1. korcsoport 3-4-hez képest, 2. korcsoport 4-hez

képest). A 4. korcsoportra vonatkozó előrejelzést a 3. korcsoport eredményeit kiterjesztve

készítettem el.

Annak érdekében, hogy megállapítsam a fluktuációk irányát és időpontját, valamint azt,

hogy mennyiben más a folyamatos monitoring a csak egy évben történő ismétlésnél, minden

egyes évből származó adatokat parlagonként összevetettem a kiinduló, 1998-as évvel, és

Wilcoxon teszttel (Zar 1999) megvizsgáltam, hogy szignifikánsan eltér-e a két év (STATISTICA

7.1, StatSoft, Inc. 2005). Ezt a vizsgálatot három, a szukcesszió szempontjából kiemelkedő
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jelentőségűnek bizonyult tulajdonság, az életforma, az élőhelyigény és a zavarástűrés

kategóriáira vonatkoztatva végeztem el.

Az 5 éves periódus változásainak vizsgálatakor, azaz a teljes monitorozás során lineáris

kapcsolatot tételeztem fel a fajszám, valamint a borítás, és az első vizsgálat óta eltelt idő között,

ezért egyenest illesztettem az egyes parlagoknak a vizsgált 5 évből származó adatára (x tengely:

eltelt idő, y tengely: a vizsgált fajcsoport fajszáma vagy borításaránya). Egymintás Wilcoxon-

teszttel azt vizsgáltam, hogy a regressziós egyenes meredeksége szignifikánsan eltér-e a nullától

(Zar 1999, STATISTICA 7.1, StatSoft, Inc. 2005).

Végül a monitoring eredményeit összevetettem az első évi (1998) felmérés eredményeire,

azaz tér-idő helyettesítésre alapozott predikciókkal, és megvizsgáltam, hány esetben teljesült az

előrejelzésem.

A szukcesszióban résztvevő növényfajok és a parlagok szukcessziós korának kapcsolatát

kanonikus korreszpondencia analízissel vizsgáltam. A szukcessziós kor, mint környezeti változó

fontosságát Monte-Carlo permutációs teszttel ellenőriztem (Canoco 4.5, ter Braak és Šmilauer

1998). A növényfajok első ordinációs tengely mentén elfoglalt helyzete jelzi a szukcessziós

viselkedést, míg a "fit" érték az illeszkedés jóságát jelzi. A további vizsgálatba azokat a fajokat

vontam be, melyeknek a "fit" értéke nagyobb, mint 0,02 (66 faj), illetve nagyobb, mint 0,01 (118

faj). Azt vizsgáltam, hogy melyik növényi tulajdonság jósolja legjobban az egyes fajok

megjelenését a szukcesszió során. A kérdés megválaszolására az R statisztikai programcsomag

(R Development Core Team 2006) party nevű kiterjesztésének (Hothorn et al. 2006) ctree

algoritmusát alkalmaztam, melynek segítségével torzítatlan változóválasztású regressziós fa

modellek építhetők (C&RT). A hagyományos klasszifikációs és regressziós fa módszerekkel

összehasonlítva ennek a viszonylag új statisztikai eljárásnak több előnye is van: (1) minden

lépésben permutációs tesztek segítségével választja ki az elágaztatáshoz használt változót és az

elágazás helyét (torzítatlanság), (2) ennek következtében az elemzés szignifikanciaszintje

állítható, és (3) ez egy statisztikailag megalapozott megállási szabályt jelent, azaz nincs szükség

a fa méretének utólagos módosítására (pruning). Vizsgálatom során a szignifikanciaszintet 0,05-

nek választottam, és külön regressziós fát képeztem a szűkebb fajcsoport ("fit" értéke nagyobb,

mint 0,02), és a bővebb fajcsoport ("fit" értéke nagyobb, mint 0,01) esetén. Megvizsgáltam azt is,

milyen regressziós fát kapunk, ha eltávolítom az első analízis során legfontosabbnak mutatkozó

tulajdonságot.
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2.3.4. Refúgiumok szerepének vizsgálata

A propagulum-források kiterjedése és minősége, valamint a parlagokon megjelenő

alacsony zavarástűrésű fajok fajszáma közti kapcsolatot általánosított lineáris modellekkel

(Poisson eloszlás, loglink függvény) vizsgáltam. A legjobb modell kiválasztására

modellszelekciót végeztem. Minden egyes parlag köré pufferzónát rajzoltam 50, 100, 150 és 200

m-re a parlag határától, majd meghatároztam az ezekben a pufferzónákban található homoki

erdőssztyepp refúgiumok területét az Arcview 3.3 programcsomaggal. Általánosított lineáris

modellt (GLM) alkalmazva azt vizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a parlagok körüli refúgiumok

típusa, kiterjedése és távolsága, valamint a parlagokon megtelepedett alacsony zavarástűrésűek

fajszáma között (Statistica 7.0). A független változók közül folyamatos változóként a négyféle

refúgium-típus (nyílt gyep; zárt gyep; összes száraz gyep, azaz nyílt és zárt gyep együtt és összes

természetes refúgium, azaz összes gyep és erdő) parlagok szélétől való 50, 100, 150 és 200 m-es

távolságon belüli kiterjedését használtam. Ezeken kívül folyamatos független változóként a

parlagok területét, míg csoportosító változóként a parlagok korát (korcsoport) használtam. A

területértékeket minden esetben logaritmizáltam. A függő változó az alacsony zavarástűrésű

fajok fajszáma volt. A modellszelekció során a váltakozó beléptetés-kihagyás módszert

használtam a legbővebb modellből kiindulva.
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3. EREDMÉNYEK

3.1. Szukcessziós folyamat jellemzése folt léptékben

3.1.1. A parlagok és az évelő nyílt homokpusztagyep kapcsolata

A fajösszetétel alapján készült főkoordináta-elemzés azt mutatja, hogy nincs éles határ a

parlagokon és a nyílt évelő homokpusztagyepekben készült felvételek között; az idős parlagokon

készült felvételek keverednek a gyepi felvételekkel (5. ábra). A homokpusztagyep két, eltérő

ideig legeltetett állományából származó felvételek nem váltak el egymástól. A parlagok

felhagyás ideje alapján képzett négy korcsoportjában készült felvételek sem váltak el élesen

egymástól, hanem folyamatos átmenetet mutatnak a fiatal parlagoktól kezdve az idősekig. Az

ordináció ábráján patkó-alakzat figyelhető meg, ami arra utal, hogy a fajok nem lineárisan

reagálnak a különböző korú parlagok és gyepek alkotta gradiensre, hanem unimodiálisan, azaz

vannak olyan fajok, melyeknek az előfordulási maximuma a fiatal vagy idősebb parlagokon

helyezkedik el. Az első négy tengely sorban a variancia 18,9 %, 7,51 %, 5,94 % és 5,63 %-át

magyarázza.
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5. ábra. A cönológiai felvételek fajösszetétel alapján készült főkoordináta-elemzése (Sorensen-
index).

A borítás alapján készült főkomponens elemzés első négy tengelye a variancia 27,31 %,

20,89 %, 17,29 % és 9,01 %-át magyarázza. Ezekhez a tengelyekhez kevés faj köthető: 1.

tengely - Poa angustifolia, 2. tengely - Stipa borysthenica és Festuca vaginata, 3. tengely -

Festuca vaginata, 4. tengely - Bromus tectorum, Secale sylvestre és Cynodon dactylon (6. ábra).
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E fajok dominanciáján kívül további struktúra nem fedezhető fel a felvételek között. A borítás

alapján készült klaszteranalízis szerint a parlagok egyes korcsoportjai és a gyepek felvételei a

fajszám alapján készült ordinációhoz hasonló sorba rendeződést mutatnak, de jelentős keveredés

is megfigyelhető (7. ábra). Az első nagy csoport a Poa angustifolia-val dominált legfiatalabb

parlagoké (7. ábrán 1. csoport), majd a többi felvétel két nagy csoportra válik szét: döntően

parlagok felvételeire (2. és 3. csoport) és a döntően homokpusztagyepek, valamint kevés idősebb

parlag (2., 3., 4. korcsoport) felvételeire (4. és 5. csoport). A parlagok felvételei további két

csoportra válnak szét: a főleg fiatal parlagokból álló, Bromus tectorum, Asclepias syriaca

dominanciájával és Cynodon dactylon hiányával jellemezhető csoportra (2. csoport) és a

Cynodon dactylon, Secale sylvestre és Bromus tectorum közös dominanciájával jellemezhető

csoportra (3. csoport). A döntően homokpusztagyepi felvételekből álló csoport pedig a

következő két ágra válik szét: Festuca vaginata dominálta (4. csoport) és a Stipa borysthenica

dominálta (5. csoport) gyepekben készült felvételek csoportjára. Ennek az utolsó csoportnak

három jól jellemezhető ága van: (5a): Stipa borysthenica dominálta felvételek, kevés Festuca

vaginata-val, (5b): Stipa borysthenica, Festuca vaginata és Fumana procumbens közös

dominanciájával jellemezhető felvételek és (5c) jelentős Koeleria glauca borítással rendelkező

felvételek.
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6. ábra. A cönológiai felvételek borítás alapján készült főkomponens-elemzése (centrált,
Euklideszi biplot ábrázolás). A sorszámok a felvételeket jelölik, 1-10: 1. korcsoport, 11-20: 2.
korcsoport, 21-30: 3. korcsoport, 31-40: 4. korcsoport, 41-52: nem legelt gyep, 53-64: legelt
gyep.
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7. ábra. A cönológiai felvételek tömegesség alapján készült dendrogramja (Bray-Curtis index,
összevonás csoportátlag alapján). Az alsó számok a felvételeket jelölik: 1-10: 1. korcsoport
(kék), 11-20: 2. korcsoport (rózsaszín), 21-30: 3. korcsoport (piros), 31-40: 4. korcsoport
(narancs), 41-52: nem legelt gyep (sárga), 53-64: legelt gyep (zöld). A dendrogramon belül
látható számok a csoportok (klaszterek) sorszáma.

3.1.2. Szukcessziós viselkedés alapján képzett fajcsoportok és jellemzésük

A blokk osztályozás esetében a felvételek 3, a fajok 5 csoportra bontása volt a legjobban

interpretálható eredmény. Az így kialakult első fajcsoport a fiatalabb parlagokhoz (1. és 2.

korcsoport) köthető, és ide tartozik a legtöbb faj. A második fajcsoport a két vizsgált

homokpusztagyepben előforduló fajokból áll. A harmadik fajcsoportban olyan fajok szerepelnek,

amelyek az összes felvételben előfordulnak, azaz ezek a mindenhol jelen lévő, közös fajok. A

negyedik fajcsoport a parlagokra (mind a 4 korcsoportra) jellemző fajokat tartalmazza. Végül az

ötödik fajcsoport olyan fajokból áll, amelyek döntően az idős parlagokon (3. és 4. korcsoport) és

a természetközeli gyepekben fordulnak elő (8. ábra).

Az egyes fajcsoportoknak eltérő az életforma-, élőhely-igény-, zavarástűrés- és

őshonosság-spektrumuk (3. táblázat). A csak a fiatal parlagokra jellemző fajok között sok az

egyéves, kétéves, de vannak évelők is. Ezek a fajok az antropogén és zárt gyep jellegű

élőhelyekhez kötődnek leginkább, és döntően zavarást igénylők vagy magas zavarástűrésűek.
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Ebbe a csoportba tartozik a feldolgozásban szereplő archeofiton és neofiton fajok nagy többsége,

és fajszám tekintetében is ez a legnagyobb csoport.

A második fajcsoport, a csak a homoki gyepekre jellemző fajok csoportja döntően évelő

fajokból áll, bár van 5 egyéves is közöttük. Ezek a fajok a száraz gyepi generalisták és a homoki

gyepek fajaiból kerülnek ki, döntően alacsony zavarástűrésűek és egy faj kivételével

(Chenopodium album, egy előfordulás) mind őshonos fajok.

A harmadik, az összes felvételben előforduló fajok csoportja főleg egyéves fajokból áll,

amelyek a száraz gyephez vagy a homokgyepekhez kötődnek, és egy kivételével mind magas

zavarástűrésűek. Ezek a fajok mind őshonosak.

A negyedik, az összes parlagon előforduló fajok csoportja életforma és élőhely

tekintetében is vegyes összetételű, sok a zárt gyephez kötődő fajok száma. Döntően magas

zavarástűrésű fajokból áll, valamint pár zavarást igénylőből. Ide tartozik az archeofitonok és

neofitonok maradéka.

Az ötödik, idős parlagok és gyepek közös fajait tartalmazó fajcsoport a legkisebb, csak 11

fajból áll. Ezek szinte mind évelők, homokgyepi vagy száraz gyepi generalisták, alacsony

zavarástűrésűek és őshonosak.

Amennyiben a tulajdonságok alapján képzett fajcsoportok eloszlását vizsgáltam a blokk-

osztályozással kapott fajcsoportokban, akkor a következő jellegzetességeket találtam: az

egyévesek minden fajcsoportban jelen vannak, viszont a kétévesek csak a parlagok

fajcsoportjaiban (1. és 4. fajcsoport). A fásszárú fajok többsége a fiatal parlagok fajcsoportjába

került, ami a fiatal fásszárúak megtelepedésére utal. Az antropogén és zárt gyepi fajok csak a

parlagok fajcsoportjaiban fordulnak elő (1. és 4. fajcsoport). Száraz gyepi és homokgyepi

élőhelyhez kötődő fajok viszont minden fajcsoportban szerepelnek. A zavarást igénylő, gyom

jellegű fajok döntően a fiatal parlagokon fordulnak elő, viszont a magas zavarástűrésűek minden

fajcsoportban jelen vannak. Az alacsony zavarástűrésűek pedig a két, gyepek felvételeit is

tartalmazó fajcsoportban fordulnak elő (2. és 5. fajcsoport), ezek a fajok kötik össze az öreg

parlagokat a homokgyepekkel. Az archeofiton és neofiton fajok szinte mind a parlagok

fajcsoportjaiban (1. és 4. fajcsoport) fordulnak elő. A két kivétel (Chenopodium album 2.

fajcsoportban és Ailanthus altissima az 5. fajcsoportban) véletlennek tekinthető, hisz ezek a fajok

más vizsgálatok szerint döntően zavart területekhez köthetők.
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ACERNEGU x x x
ACHICOLL x x
ALLIVINE x x x x
AMBRARTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANCHOFFI x x x
ANTHRUTH x x x x x x x x x x x x x x
APERSPIC x x x x x
BROMMOLL x x
BROMSTER x
CANNSATI x
CONVARVE x x x x x
CYNOOFFI x
DESCSOPH x x
ECHIVULG x x x x
FALLCONV x x x x x x
FESTWAGN x x x
GALIVERU x x x
JUGLREGI x
LAMIAMPL x x
LAPPSQUA x
MEDIFALC x
OENOERYT x x
POA ANGU x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ROBIPSEU x x x
SAPOOFFI x x
SENEJACO x
SILELATI x x x x x x x
STIPCAPI x x x x
TARAOFFI x x
THESARVE x x x
TRIFARVE x
VEROARVE x x x x x
VICIVILL x x
VIOLARVE x x x x x x x
VITIVINI x x x x x x x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACINARVE x x
ALKATINC x x x x x x x x x x x x x
ASTRVARI x x
BOTHISCH x x x x x x x x x x x x
CAREPRAE x x
CHENALBU x
CLEISERO x x x x x x x
ECHIRUTH x
EROPVERN x
ERYSCANA x x x x x x x x x x x x
FUMAPROC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GYPSFAST x x x x x x
HELIAREN x
MINUVERN x x x x x x x x
POA BULB x x x x x
POPUALBA x x x x x x x
POTEAREN x x x x
SALSKALI x x x x x x
SAXITRID x
SEDUSART x x x
SILEOTIT x x x x x x x x x x x x x
SOLIVIRG x x x
TEUCCHAM x
THYMODOR x x x x x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARENSERP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ARTECAMP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
BASSLANI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
BROMSQUA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CERABRAC x x x x x x
CREPRHOE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
EQUIRAMO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
HOLOUMBE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LINAGENI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
MINUGLOM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
SECASYLV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
SILECONI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TRAGFLOC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ALYSALYS x x x x x x x x x x x x x x x x
ASCLSYRI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ASPAOFFI x x
BROMTECT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
BUGLARVE x x x x x x x x x x x x x x
CALAEPIG x x x
CAMEMICR x
CHONJUNC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CIRSARVE x
CONYCANA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CRATMONO x x x x x x x x x
CYNODACT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ELYMREPE x x x x x x x x x x x x x
ERYNCAMP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
EUPHCYPA x
GYPSPANI x x x x x x
MEDIMINI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
MUSCCOMO x x x x x
PIMPSAXI x x x x x
TRAGDUBI x x x x x x x x x x x x
VERBLYCH x x x x x x x
VICIANGU x x x x x x x x x x x x x x x x x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AILAALTI x x
ALYSTORT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CARELIPA x x x x x x
CENTAREN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
DIANSERO x x x x x x x x x
EUPHSEGU x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
FESTVAGI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
KOELGLAU x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
POLYAREN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
SCABOCHR x x x x x x x x x x x x
STIPBORY x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x-

8. ábra. A cönológiai felvételek fajösszetétel alapján készült blokk-osztályozása, az x a faj
előfordulását jelenti az adott felvételben. A felvételek sorszámának magyarázatát lásd a 4.
ábránál. A fajkódok feloldását lásd a 2. függelékben.
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3. táblázat. A szukcessziós viselkedést jellemző, blokk-osztályozással képzett fajcsoportok
spektruma 4 vizsgált tulajdonság szerint. A táblázat oszlopaiban a fajszámokat tüntettük fel. Két
faj, a Vitis vinifera és a Juglans regia esetén a zavarást és az őshonosságot nem definiáltuk,
ezért ezek adatai nem szerepelnek.

Fajcsoportok a szukcessziós viselkedés alapján Összes faj
1- fiatal
parlagok

2-homoki
gyep

3 - összes
parlag és

gyep

4 - összes
parlag

5 - öreg
parlag és

gyep

Életforma
Egyéves 13 5 9 6 1 34
Kétéves 7 0 0 3 0 10
Évelő lágyszárú 11 18 4 12 9 54
Fásszárú 4 1 0 1 1 7
Élőhely
Antropogén 8 1 0 2 0 11
Zárt gyep 14 0 0 9 0 23
Száraz gyep 7 9 4 3 2 25
Homokgyep 1 13 9 7 8 38
Erdő 1 1 0 1 0 3
Ültetvény 4 0 0 0 1 5
Zavarástűrés
Magas 14 7 12 18 2 53
Alacsony 4 16 1 1 8 30
Zavarást igénylő 15 1 0 3 1 20
Őshonosság
Őshonos 17 23 13 18 10 81
Archeofiton 11 1 0 2 0 14
Neofiton 5 0 0 2 1 8

3.1.3. Fajszám és fajösszetétel kapcsolata foltléptékben

A teljes fajszám függvényében vizsgálva az egyes fajcsoportok fajszám-arányát, látható,

hogy a maximális fajszám nem a természetközeli gyepekre jellemző, hanem a fiatal (7-12 éves)

parlagokra (9., 10., 11. ábra). Az összfajszám a parlagok korával párhuzamosan először nő, majd

csökken, és a természetközeli gyepekben a legalacsonyabb. Az egy- és kétéves fajok aránya

csökken a fiatal parlagoktól kiindulva a gyepek felé és ezzel párhuzamosan az évelő és fásszárú

fajok aránya nő (9. ábra). A maximális természetközeli fajkészlet (homokgyepi fajok, alacsony

zavarástűrésű fajok) – ami a vizsgált gyepekre jellemző - nem jár együtt a maximális

fajszámmal. A zavarást igénylő és antropogén fajok száma a legfiatalabb parlagokon a

legnagyobb, ugyanakkor ezek a fajcsoportok a gyepek felvételeiben szinte alig jelennek meg. Az

alacsony zavarástűrésűek aránya nő a fiatal parlagoktól kiindulva a gyepek felé, ugyanakkor a

magas zavarástűrésűek aránya csökken, de mindvégig magas arányban szerepelnek a

vegetációban (10. ábra). A száraz gyepi fajok aránya egyforma a különböző korú parlagokon és

gyepekben, viszont a zárt gyepi fajok aránya a fiatal parlagokon a legnagyobb (11. ábra).
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10. ábra. A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok fajszáma a felvételek teljes fajszámának

függvényében.
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11. ábra. Az élőhely alapján képzett fajcsoportok fajszáma a felvételek teljes fajszámának

függvényében. Az erdei és ültetvény fajokat nem ábrázoltuk, mert nagyon kicsi a fajszámuk

ezeknek a fajcsoportoknak.
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3.2. A szukcessziós folyamat jellemzése állomány léptékben

3.2.1. Talajvizsgálat eredményei

A mérések eredményét, amely az összes megvizsgált pont adatait tartalmazza, a 4. táblázat

tartalmazza. Több talajparaméter is csökkenő tendenciát mutat a legfiatalabb, 1. korcsoporttól

kezdve a legrégebben felhagyott, 4. korcsoportig (mindkét szintben: össz magnézium, össz

foszfor, felvehető magnézium, felvehető foszfor; A szintben: felvehető kalcium, nitrogén; B

szintben: humusz, kálium, nitrogén, NH4
+-ion).

A kanonikus korreszpondencia-elemzés alapján a növényzet összetételét a vizsgált

jellemzőkből leginkább a parlag kora határozza meg, azon belül is a legfiatalabb parlagok

növényzete tér el (p=0,0097). A parlagok korát kihagyva a háttérváltozók sorából, a következő

talajparaméterek lettek szignifikánsak, fontossági sorrendben: felvehető kálium, összes kálium,

felvehető foszfor, humusz. Az elsőfajú hiba valószínűsége a kumulatív modellekben:

felvehető K: (p=0,044)

felvehető K+összes K: (p=0,037)

felvehető K+összes K+felvehető P: (p=0,013)

felvehető K+összes K+felvehető P+humusz: (p=0,013)

4. táblázat. A 2002-ben vett talajminták jellemzői, az egyes sorokban különböző korú parlagok
(1., 2., 3., és 4. korcsoport) átlaga van feltüntetve.

Humusz "Összes" elemtartalom, HNO3

kivonatból
Lakanen-Erviö kivonatból

"felvehető"
KCl kivonat pH

Ca Mg P K N Ca Mg P2O5 K2O NH4-N NO3-N
% % mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg H2O

A
szint

1 1,102 3,761 6633,5 307,3 1364,3 0,0637 27836 401,33 60,733 102,98 4,708 6,363 7,66

2 1,220 3,570 6291,2 263,6 1103,9 0,0546 25869 360,5 47,84 74,31 3,998 5,075 7,68

3 1,134 3,319 6251,5 256,7 1127,5 0,0565 22872 341,8 45,53 79,22 4,387 6,152 7,64

4 0,959 3,610 5949,5 238,5 1101 0,0409 25266 303,17 33,383 57,633 3,307 4,387 7,79

B
szint

1 0,886 3,944 6921 286,8 1305,1 0,0516 29245 455,14 46,385 64,486 4,004 2,686 7,73

2 0,537 3,977 6507 231,8 1068,3 0,0293 29956 424,7 26,16 49,35 3,889 1,797 7,96

3 0,502 3,637 6210,9 207,6 1034 0,0232 27399 393,7 18,42 58,65 3,767 1,594 7,94

4 0,395 4,125 6198,5 206,5 1007,5 0,0202 30763 371,83 15,25 45,917 2,62 1,727 7,92
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3.2.2. 54 parlag fajkészletének értékelése

A legalább egy vizsgált évben 50 vagy több parlagon előforduló fajokat és az

előfordulásaik számát az 5. táblázat tartalmazza. A vizsgálati területen ezeket a fajokat

tekinthetjük jellemző fajoknak, gyakran ezek a domináns fajok is. Jellemző, hogy van közöttük

homokgyepi évelő, gyom jellegű, antropogén egyéves és neofiton évelő özöngyom is, ami a

parlagok kevert és zavart vegetációjára utal.

A vizsgált parlagokon 16 védett és ritka, nem védett fajt találtunk meg (6. táblázat).

Közülük több nemcsak egy parlagon fordult elő, sőt a Stipa borysthenica az utolsó vizsgált

évben már az összes parlagon megtelepedett.

5. táblázat. A legalább egy vizsgált évben 50 vagy több parlagon előforduló fajok és az
előfordulások száma. Az oszlopokban azt tüntettük fel, hogy a vizsgált 54 parlagból hány
parlagon találtuk meg az adott fajt.

Fajnév Előfordulások száma az adott évben
1998 2000 2001 2002 2003

Alyssum alyssoides 47 41 49 49 50
Ambrosia artemisiifolia 51 48 53 49 42
Artemisia campestris 52 53 54 54 54
Asclepias syriaca 52 52 52 53 53
Bassia laniflora 53 52 53 54 54
Bromus squarrosus 47 51 48 47 47
Bromus tectorum 51 54 53 54 54
Centaurea arenaria 54 52 53 53 53
Chondrilla juncea 54 53 52 53 54
Conyza canadensis 48 52 50 54 51
Crataegus monogyna 48 44 50 48 50
Crepis rhoeadifolia 53 54 54 54 54
Cynodon dactylon 52 54 53 54 54
Echium vulgare 43 50 51 47 48
Equisetum ramosissimum 48 49 50 46 49
Eryngium campestre 50 53 52 53 54
Erysimum canum 43 49 46 47 51
Festuca vaginata 44 45 50 50 48
Linaria genistifolia 47 52 52 53 52
Medicago minima 39 34 50 51 25
Poa angustifolia 48 47 47 50 51
Polygonum arenarium 53 49 52 54 51
Robinia pseudo-acacia 44 45 49 50 50
Scabiosa ochroleuca 48 47 20 53 53
Secale sylvestre 54 53 53 51 53
Silene conica 48 51 53 51 53
Silene latifolia ssp. alba 45 38 50 46 48
Stipa borysthenica 49 50 52 54 54
Stipa capillata 34 39 50 48 49
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6. táblázat. Felhagyott területeken előforduló védett és ritka növényfajok. Az oszlopokban azt
tüntettük fel, hogy a vizsgált 54 parlagból hány parlagon találtuk meg az adott fajt.

Fajnév Előfordulások száma az adott évben Természet-
védelmi
helyzet

1998 2000 2001 2002 2003
Achillea ochroleuca 1 0 1 0 1
Alkanna tinctoria 7 9 10 10 11 Védett
Agrostemma githago 1 1 2 1 1 Védett
Asperula cynanchica 2 4 4 2 2
Aster linosyris 1 3 3 2 2
Astragalus austriacus 2 3 3 4 2
Astragalus varius 2 2 4 3 3 Védett
Corispermum nitidum 17 18 13 14 20 Védett
Dianthus serotinus 30 29 29 30 32 Védett
Echinops ruthenicus 6 8 13 10 14 Védett
Epipactis atrorubens 1 1 0 1 0 Védett
Fumana procumbens 18 18 18 17 16
Gypsophila fastigiata 8 12 11 10 15
Onosma arenaria 2 2 3 4 2 Védett
Stipa borysthenica 49 50 52 54 54 Védett
Tragopogon floccosus 42 44 49 48 48 Védett

3.2.3. Első vizsgálati év, azaz a tér-idő helyettesítés eredményei

A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok közül az életforma alapján képzett

fajcsoportokból a szukcesszió minden stádiumában legnagyobb fajszámmal és tömegességgel az

egyévesek és évelők vesznek részt, míg a kétévesek és fásszárúak fajszáma és tömegessége is

kicsi (7. táblázat). Az egyévesek fajszáma szignifikánsan nagyobb volt az 1. korcsoportban, míg

az évelők fajszáma kisebb volt az 1. korcsoportban, mint a többiben. A fásszárúak és a kétévesek

fajszáma nem különbözött az egyes korcsoportok között. Az egyévesek tömegessége nagyobb

volt az 1. korcsoportban, mint a 3. és 4. korcsoportban, míg az évelők tömegessége kisebb volt a

1. korcsoportban, mint a 3. és 4. korcsoportban. A fásszárúak mennyisége szintén kisebb volt a

legfiatalabb parlagokon, mint a másik három korcsoportba tartozókon. A kétévesek borítása nem

különbözött az egyes korcsoportok között (7. táblázat).

Az egyes lombmagasság-kategóriák közül mind fajszám (átlagosan kb. a fajok fele), mind

tömegesség (átlagosan a borítás felét adják) tekintetében a 30-60 cm magasságúak a

legjelentősebbek minden korcsoportban. Második legjelentősebb csoport fajszám tekintetében a

60-100 cm magasságú fajok csoportja az összes parlagon. Viszont a tömegesség szempontjából a

fiatal parlagokon (első két korcsoportban) az 1-3 m magasra megnövő fajok csoportja átlagosan

nagyobb borítású, mint a 60-100 cm-re növő fajoké, az idősebb parlagokon (3. és 4.

korcsoportban) viszont ez megfordul. A különböző lombmagasságú fajcsoportok fajszáma nem
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különbözött a korcsoportok között. Tömegesség alapján az 1-3 m magasra növők esetében (1.

korcsoportban magasabb borítás, mint a 4. korcsoportban), és a 3 m-nél magasabbra növők

esetében (1. korcsoportban kisebb borítás, mint a másik háromban) volt szignifikáns különbség a

korcsoportok között (7. táblázat).

A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok közül a magas zavarástűrésűek a

legjelentősebbek az összes parlagon mind a fajszám (fajok kb. 3/5-e ide tartozik), mind a

tömegesség tekintetében (átlagosan a borítás háromnegyedét adják). A zavarást igénylő fajok

fajszáma nagyobb volt az 1. korcsoportban, mint a 3. és a 4. korcsoportban, az alacsony

zavarástűrésű fajok fajszáma pedig kisebb volt az 1. korcsoportban, mint a többi korcsoportban.

A zavarást igénylő fajok tömegessége az 1. korcsoportban volt a legnagyobb, míg az alacsony

zavarástűrő fajok tömegessége az 1. korcsoportban volt a legkisebb (7. táblázat).

Az élőhelyigény alapján képzett fajcsoportok esetében a három, gyephez kötődő fajcsoport

fajszáma a legjelentősebb, ezen belül is a homokgyepi fajok fajszáma a legmagasabb.

Tömegesség szempontjából is a homoki gyephez kötődő fajok a legjelentősebbek (átlagosan a

borítás felét adják), a második legjelentősebb fajcsoport pedig a legfiatalabb parlagokon (1.

korcsoportban) az antropogén fajok csoportja, míg a többi korcsoportban a száraz gyepi fajok

csoportja. A természetközeli erdőhöz, valamint ültetvényekhez kötődő fajok fajszáma és borítása

is nagyon kicsi a többi csoporthoz képest. Szignifikáns fajszám különbséget az egyes

korcsoportok között az antropogén, a száraz gyepi, a homoki gyepi és erdei fajok esetén találtam.

Az antropogén fajok fajszáma a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport) volt a legnagyobb. A

száraz gyepi, a homoki gyepi és erdei fajok fajszáma viszont a legfiatalabb parlagokon (1.

korcsoport) volt a legkisebb. A tömegesség szempontjából is ugyanezen fajcsoportok esetében

találtam szignifikáns különbséget a korcsoportok között. Az antropogén fajok tömegessége az 1.

korcsoportban volt a legnagyobb, a 2. korcsoportban szignifikánsan kisebb, a 3. és 4.

korcsoportban pedig a legkisebb volt. A száraz gyepi fajok tömegessége az 1. korcsoportban volt

a legkisebb, ehhez képest a 3. és 4. korcsoportban szignifikánsan nagyobb volt. A homokgyepi

fajok a tömegessége a 4. korcsoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint a többi korcsoportban.

Az erdei fajok tömegessége a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoportban) volt a legkisebb (7.

táblázat).
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7. táblázat. A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetén a fajszám és a tömegesség
mediánja az egyes korcsoportokban. Az egyes sorokban az eltérő betűk az 5 %-os szignifikancia
szinten eltérő korcsoportokat jelölik, az 'a'-val jelölt csoport mindig szignifikánsan kisebb, mint a
'b'-vel jelölt. A 'p' a Kruskal-Wallis teszt szignifikancia szintje, vastag számmal a p<0,05-ot
jelöltem. 'x': nem vizsgálat adat. 1. korcsoport: 1-4 éve, 2. korcsoport: 5-10 éve, 3. korcsoport:
11-23 éve, 4. korcsoport: 24-33 éve felhagyott parlag 1998-ban.

Fajszám Tömegesség
1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

p 1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

p

Életforma
 Egyéves 25b 18a 17,5a 17,5a 0,0013 0,604b 0,463ab 0,338a 0,376a 0,0009
 Kétéves 6 6 6 5,5 0,1422 0,023 0,022 0,018 0,02 0,7445
 Évelő 20a 32b 33b 27b 0,0039 0,352a 0,488ab 0,628b 0,57b 0,006
 Fásszárú 2 6 4 4 0,1129 0,0004a 0,031b 0,028b 0,02b 0,0159
Lomb
magasság
 0-30 cm 9 9 9,5 8 0,2035 0,142 0,065 0,1091 0,093 0,0761
 30-60 cm 24 25 27,5 23,5 0,4138 0,45 0,481 0,495 0,583 0,1434
 60-100 cm 14 14 15 14 0,796 0,123 0,125 0,175 0,146 0,4025
 1-3 m 8 8 7 6 0,5875 0,209a 0,242ab 0,108ab 0,106b 0,0273
 3 m< 2 5 3 3 0,0541 0,0004a 0,031b 0,028b 0,0201b 0,0158
Zavarástűrés
 Zavarást igénylő 16b 10ab 8,5a 8,5a 0,0033 0,244c 0,097bc 0,034ab 0,033a 0,0000
 Magas 32 37 35 33,5 0,2316 0,684 0,744 0,785 0,782 0,178
 Alacsony 5a 13b 16,5b 13,5b 0,0026 0,030a 0,066b 0,150b 0,147b 0,0011
Legfontosabb
élőhely
 Antropogén 9b 5a 4a 4,5a 0,0014 0,182c 0,107b 0,022a 0,011a 0,000
 Zárt gyep 13 16 14,5 11,5 0,0604 0,118 0,144 0,131 0,077 0,5709
 Száraz gyep 8a 10ab 12b 9b 0,0254 0,081a 0,238ab 0,309b 0,187b 0,0002
 Homoki gyep 22a 24ab 25,5ab 26,5b 0,0382 0,462 a 0,399 a 0,441 a 0,588 b 0,0387
 Erdő 1a 3b 3b 2b 0,041 0,0002 a 0,0004 b 0,0013 b 0,0008 b 0,0251
 Ültetvény 2 3 1,5 2 0,9351 0,0006 0,0007 0,0008 0,0195 0,368
Teljes 55 67 58,5 56,5 0,1727 x x x x

A terjedési képességet leíró tulajdonságokból a magtömeg-kategóriák közül a legnagyobb

méretű (2 g-nál nagyobb mag) csoport a legnagyobb fajszámú és tömegességű is. A többi csoport

átlagos fajszáma hasonló, míg a tömegesség-eloszlás viszonylag nagy változatosságot mutat.

Egyik magtömeg-kategória fajszáma sem különbözött szignifkánsan a különböző korcsoporthoz

tartozó parlagok között. A magtömeg-kategóriák tömegessége szempontjából viszont már volt

különbség az egyes korcsoportok között. A 3. (0,51-1,0 g) és 5-8. (2,01 g<) magtömeg-kategória

tömegessége a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport) volt a legnagyobb. A 4. magtömeg-

kategória (1, 01 g-2,00 g) tömegessége az 1. korcsoportban kisebb volt, mint a 3. és 4.

korcsoportban (8. táblázat).

A három magbank-típus közül a tranziens típusú fajok átlagos fajszáma minden

korcsoportban kisebb, mint a rövid és hosszú távú perzisztenseké, viszont az utóbbi kettő átlagos

fajszáma hasonló. Tömegesség szempontjából hasonló a helyzet: a tranziensek átlagos
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tömegessége a legkisebb minden korcsoportban és a rövid távú perzisztenseké a legnagyobb.

Fajszám-különbséget az egyes korcsoportok között csak a hosszú távú perzisztens fajok esetén

találtam: fiatal parlagokon (1. és 2. korcsoport) magasabb a fajszámuk, mint az idős parlagokon

(3. és 4. korcsoport). Mindhárom magbank-típus tömegessége különbözött az eltérő korú

parlagokat összehasonlítva. A tranziens magbankú fajok tömegessége a legfiatalabb parlagokon

(1. korcsoport) kisebb, mint a többi parlagon. A rövid távú perzisztens magbankú fajok

tömegessége az 1., 2. és 3. korcsoportban is kisebb, mint a 4. korcsoportban. A hosszú távú

perzisztens fajoké pedig a legidősebb parlagokon (4. korcsoport) kisebb, mint a másik háromban

(8. táblázat).

A három klonalitás-típus közül mind fajszám (átlagosan a fajok fele), mind tömegesség

szempontjából (átlagos borítás háromnegyede – fele) a nem-klonális fajok a legjelentősebbek az

összes parlagon. A nem-klonális fajok fajszáma a legfiatalabb parlagon (1. korcsoport) nagyobb,

mint az idős parlagokon (3. és 4. korcsoport). A korlátozott klonalitású fajok fajszáma viszont

kisebb a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport), mint a többi, idősebb parlagon. A korlátlan

klonalitású fajok fajszáma nem különbözött a négy korcsoport között. A tömegesség

szempontjából az 1. és 3. - 4. korcsoport különbözött szignifikánsan: a legfiatalabb parlagokon

(1. korcsoport) nagyobb volt a nem klonális fajok borítása, viszont kisebb a korlátozott - és

korlátlan klonális fajoké (8. táblázat).

Az őshonosság alapján képzett fajcsoportok esetén mind fajszám, mind a tömegesség

szempontjából az őshonos fajok a legjelentősebbek. Fajszám különbséget a különböző korú

parlagok között az archeofitonok és őshonos fajok esetén találtunk. Az archeofiton fajok

fajszáma a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport) nagyobb volt; az őshonosaké pedig kisebb

volt, mint az idősebb parlagokon. A fajszámhoz hasonlóan az archeofitonok tömegessége is a

legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport) volt a legnagyobb. A neofiton fajok tömegessége szintén

nagyobb volt a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport), mint az időseken (3. és 4. korcsoport).

Az őshonos fajok tömegessége pedig az idős parlagokon (3. és 4. korcsoport) nagyobb volt, mint

a legfiatalabb parlagokon (1. korcsoport).



52

8. táblázat. A terjedési képességet leíró tulajdonságok esetén a fajszám és a tömegesség-
részesedés mediánja az egyes korcsoportokban. Az egyes sorokban az eltérő betűk az 5 %-os
szignifikancia szinten eltérő korcsoportokat jelöli, az 'a'-val jelölt csoport mindig szignifikánsan
kisebb, mint a 'b'-vel jelölt. A 'p' a Kruskal-Wallis teszt szignifikancia szintje, vastag számmal a
p<0,05-öt jelöltem. 1. korcsoport: 1-4 éve, 2. korcsoport: 5-10 éve, 3. korcsoport: 11-23 éve, 4.
korcsoport: 24-33 éve felhagyott parlag 1998-ban.

Fajszám Tömegesség
1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

p 1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

p

Magtömeg
1 (0-0,2 g) 11 12 12 11,5 0,5546 0,121 0,199 0,231 0,211 0,129
2 (0,21g-0,5 g) 9 9 9 10 0,9997 0,153 0,155 0,206 0,138 0,2443
3 (0,51 g-1 g) 8 9 9 7 0,2852 0,124b 0,049a 0,073a 0,070a 0,0405
4 (1 g-2 g) 8 9 9 9 0,8801 0,042a 0,078ab 0,149b 0,146b 0,0012
5-8 (2 g<) 18 20 21 18,5 0,4975 0,509b 0,486b 0,289a 0,419b 0,0384

Magbank
Tranziens 13 16 17,5 13,5 0,0905 0,091a 0,148b 0,1805b 0,129b 0,0241
Rövid távú
perzisztens

25 23 26 24,5 0,5181 0,487a 0,516a 0,454a 0,597b 0,0206

Hosszú távú
perzisztens

23b 22b 18,5a 16,5a 0,0189 0,401b 0,325b 0,347b 0,264a 0,0113

Klonalitás
1 (nincs) 35b 31ab 29,5a 29,5a 0,0201 0,721b 0,522ab 0,394a 0,4203a 0,0025
2 (0-0,25cm) 12a 20b 21b 17,5b 0,0076 0,062a 0,226ab 0,261b 0,274b 0,0196
3 (0,25cm<) 7 11 11 8 0,0676 0,143a 0,261ab 0,323b 0,248b 0,0166
Őshonosság

Archeofiton 13b 7a 7,5a 7,5a 0,0021 0,188b 0,068a 0,028a 0,027a 0,001
Őshonos 35a 49b 47,5b 41,5b 0,0228 0,558a 0,688ab 0,855b 0,8801b 0,0004
Neofiton 6 6 6 6 0,3239 0,243b 0,245ab 0,113a 0,066a 0,0154

3.2.4. Tér-idő helyettesítés alapján készült predikciók

A predikciókat a 9. és 10. táblázat első része tartalmazza. Feltűnő, hogy nagyon sok a

"nem változik" előrejelzés, pozitív vagy negatív irányú eltéréseket többnyire csak az 1.

korcsoportban tudtam előrejelezni, kivéve a zavarást igénylő és antropogén fajok tömegesség

csökkenését a 2. korcsoportban. Tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetén fajszám

csökkenést csak az egyévesek, a zavarást igénylők és az antropogén fajok esetében vártam, és

csak az első korcsoportban. Fajszám növekedést pedig az évelők, az alacsony zavarástűrésűek, a

száraz gyepi, a homokgyepi és erdei fajok esetén predikáltam. A tömegesség is hasonlóan

viselkedik: csökkenést az egyévesek, a zavarást igénylők, az 1-3 m lombmagasságú és az

antropogén fajok esetén tudtam előre jelezni, míg növekedést az évelők, a fásszárúak, a 3 m-nél

magasabb fajok, az alacsony zavarástűrésűek, valamint a száraz gyepi és erdei fajok esetén

jeleztem előre.

A terjedési képességet befolyásoló tulajdonságok esetén is a legtöbb változást az 1.

korcsoportban vártam. Fajszám csökkentést a hosszú távú perzisztens magbankú fajok, a nem-
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klonális és az archeofiton fajok esetén jeleztem előre. Fajszám növekedést csak a korlátozott

klonális növekedésű fajok és az őshonos fajok esetén tudtam előrejelezni. Tömegesség-változást

már jóval több helyen tudtam előrejelezni: csökkenést a 3., valamint 5. magtömeg kategóriájú

fajoknál, a nem-klonális, az archeofiton és a neofiton fajoknál; növekedést pedig a 4. magtömeg

kategóriájú fajoknál, a tranziens magbankú fajoknál, a korlátozott és korlátlan klonális

növekedésű fajoknál és az őshonos fajoknál is. A rövid és hosszú távú perzisztens magbankú

fajok csoportjában is a 3. korcsoportban lehet változást előrejelezni az 1998-as eredmények

alapján: tömegesség növekedést, illetve csökkenést.

3.2.5. Az éves fluktuációk vizsgálata

Fajszám esetén túlnyomórészt egyezéseket találtam, amikor összehasonlítottam a kiinduló

(1998) év alapján készült előrejelzést és az egyes években a kiindulási évhez (1998) képest

tapasztalt tényleges változást (9. táblázat). Mind a zavarástűrés, mind az élőhelyigény esetén a

2000-ben tapasztalt változások egyeztek meg a perdikcióval. Az eltérések legtöbbször fajszám

növekedést jelentettek. Feltűnő, hogy a perdikcióhoz képest elmaradtak a fajszám csökkenések

mind az egyévesek, mind az antropogén fajok esetében több esetben. Tényleges "nem várt"

fajszám csökkenést csak az antropogén fajok mutattak 2000-ben és 2002-ben. Az életforma

csoportok esetén a kétévesek és évelők mutattak több évben is nem várt növekedést, míg a

fásszárúak fajszáma csak az utolsó évben (2003) nőtt nem várt módon. Viszont az egyévesek

várt fajszám csökkenése az 1. korcsoportban egyik évben sem volt tapasztalható. Az élőhely

alapján képzett fajcsoportoknál leginkább a valamilyen gyephez kötődő fajok fajszáma nőtt

(sztyeppi, száraz gyepi és homokgyepi) több korcsoportban is. Az erdei és ültetvényekhez

kötődő fajok fajszáma csak az első korcsoportban, az utolsó két évben (2002, 2003) nőtt a

kiindulási évhez képest. Fontos kiemelni, hogy a várttal teljesen ellentétes változás (csökkenés

helyett növekedés vagy fordítva) egyik évben sem volt (9. táblázat).

Tömegesség esetén is túlnyomórészt egyezett a kiindulási év eredményei alapján készült

predikció (1998) és az egyes években a kiindulási évhez (1998) képest tapasztalt változás (10.

táblázat). Ugyanakkor minden évben találtam nem előrejelzett változást is. Fontos kiemelni,

hogy a tapasztalt változások mindig borításarány-változást jelentenek, tehát az adott fajcsoport

az összborításból nagyobb vagy kisebb arányban veszi ki a részét, de nem feltétlenül nő vagy

csökken ténylegesen a borítása. Az életforma csoportok esetén 2001-ben és 2002-ben teljesen

megegyeztek a tapasztalt változások a predikcióval. A másik két évben (2000, 2003) viszont az

egyévesek nem várt tömegesség csökkenést, míg az évelők és kétévesek nem várt tömegesség
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növekedést mutattak a kiindulási évhez képest. A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok

esetén a 2000 és 2001-es év megegyezően viselkedett. Az élőhely alapján képzett

fajcsoportoknál a predikcióval legjobban megegyező év a 2003-as volt, de ebben az évben is

voltak nem várt változások. Az antropogén fajok tömegessége csökkent, a száraz gyepi, zárt

gyepi fajok és az erdei fajoké nőtt több évben is, előre nem jelzett módon. A várttal teljesen

ellentétes változás (csökkenés helyett növekedés vagy fordítva), hasonlóan a fajszám-

változásokhoz, egyik évben sem volt (10. táblázat).
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9. táblázat. A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetén a fajszám változásra vonatkozó
predikció, és a kiindulási évhez (1998) képest az egyes években tapasztalt fajszám változás
szignifikanciája; -, +: p<0,05, --,++: p<0,01, ---,+++: p<0,001 (Wilcoxon-teszt). Feltüntettük a vizsgált
5 év átlagában (2000-2003) tapasztalt változások szignifikanciaszintjét is (Wilcoxon-teszt). A sorokban az
egyes korcsoportok adatai láthatók; 1: 1-4 éves, 2: 5-10 éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok.

Predikció 2000 2001 2002 2003 5 év, p
Életforma Egyéves

1 - 0 0 0 0 0,2783
2 0 0 + 0 0 0,0781
3 0 0 ++ ++ 0 0,0348+

4 0 - ++ 0 0 0,1187
Kétéves

1 0 0 ++ 0 0 0,083
2 0 0 + + + 0,0313+

3 0 0 0 0 0 0,3247
4 0 0 ++ 0 0 0,4683

Évelő
1 + + ++ ++ ++ 0,001++

2 0 0 0 0 0 0,2188
3 0 0 ++ ++ ++ 0,0005+++

4 0 + 0 0 ++ 0,0304+

Fásszárú
1 0 0 0 0 0 0,0742
2 0 0 0 0 + 0,0313+

3 0 0 0 0 ++ 0,0042++

4 0 0 0 0 0 0,3225
Zavarástűrés Zavarást igénylő

1 (-) 0 0 0 0 0,1016
2 0 0 0 0 0 0,1094
3 0 -- 0 0 0 0,2837
4 0 - 0 0 0 0,5509

Magas zavarástűrés
1 0 0 ++ + + 0,0068++

2 0 0 + 0 + 0,0781
3 0 0 ++ ++ ++ 0,0003+++

4 0 0 +++ 0 + 0,0056++

Alacsony zavarástűrés
1 + + ++ ++ ++ 0,001++

2 0 0 0 0 0 0,2969
3 0 0 + ++ ++ 0,0007+++

4 0 0 0 0 ++ 0,0268+

Élőhelyigény Antropogén
1 - 0 0 0 0 0,9658
2 0 0 0 0 0 0,5781
3 0 -- 0 -- 0 0,3529
4 0 -- 0 - 0 0,1297

Zárt gyep
1 0 0 ++ ++ ++ 0,0049++

2 0 0 + 0 0 0,1563
3 0 0 ++ ++ ++ 0,0016++

4 0 0 0 0 0 0,4683
Száraz gyep

1 (+) 0 + + + 0,0137+

2 0 0 + 0 + 0,0156+

3 0 0 ++ 0 ++ 0,0077++

4 0 0 +++ 0 ++ 0,0004+++

Homoki gyep
1 0 0 ++ + ++ 0,002++

2 0 0 0 0 0 0,1563
3 0 0 + ++ 0 0,0432+

4 0 - + + 0 0,0066++

Erdő
1 0 0 0 + + 0,0137+

2 0 0 0 0 0 0,1084
3 0 0 0 0 0 0,2293
4 0 0 0 0 0 0,2312

Ültetvény
1 0 0 0 0 + 0,0322+

2 0 0 0 0 0 0,25
3 0 0 0 0 0 0,9632
4 0 - 0 0 0 0,8469

Teljes fajszám 1 0 0 ++ + ++ 0,0029++

2 0 0 0 0 + 0,0156+

3 0 0 ++ ++ ++ 0,0007+++

4 0 0 0 + 0 0,0539
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10. táblázat. A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetén a tömegesség-változásra
vonatkozó predikó, a kiindulási évhez (1998) képest az egyes években tapasztalt tömegesség
változás szignifikanciája; -, +: p<0,05, --,++: p<0,01, ---,+++: p<0,001 (Wilcoxon-teszt).
Feltüntettük a vizsgált 5 év átlagában (2000-2003)  tapasztalt változások szignifikaszintjét is
(Wilcoxon-teszt). A sorokban az egyes korcsoportok adatai láthatók; 1: 1-4 éves, 2: 5-10 éves, 3:
11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok.

Predikció 2000 2001 2002 2003 5 év, p
Életforma Egyéves

1 (-) - -- -- -- 0,001--

2 0 0 0 0 0 0,0781
3 0 -- 0 0 -- 0,0034-

4 0 - 0 0 0 0,776
Kétéves

1 0 0 0 0 + 0,1475
2 0 0 0 0 0 0,2969
3 0 - 0 0 0 0,6777
4 0 0 -- 0 -- 0,011-

Évelő
1 (+) ++ ++ ++ ++ 0,001++

2 0 0 0 0 + 0,0469+

3 0 ++ 0 0 ++ 0,0202+

4 0 + 0 0 ++ 0,1674
Fásszárú

1 + 0 + + + 0,0488+

2 0 0 0 0 0 0,3125
3 0 0 0 0 0 0,4307
4 0 0 0 0 0 0,2842

Zavarástûrés Zavarást igénylő
1 (-) -- - -- -- 0,001--

2 0 0 0 0 - 0,0156-

3 0 --- --- --- --- 0,0001---

4 0 -- -- -- - 0,0129-

Magas zavarástűrés
1 0 ++ ++ ++ + 0,0098++

2 0 0 0 0 + 0,0469+

3 0 0 0 0 0 0,4423
4 0 0 0 0 0 0,2288

Alacsony
1 + 0 0 0 + 0,0137+

2 0 0 0 0 0 0,2188
3 0 0 0 + + 0,012+

4 0 0 0 0 0 0,7337
Élõhelyigény Antropogén

1 - 0 - -- -- 0,002--

2 - 0 0 0 - 0,0156-

3 0 --- -- -- --- 0,0001---

4 0 -- - --- -- 0,0003---

Zárt gyep
1 0 0 0 + 0 0,2402
2 0 0 0 0 0 0,2188
3 0 0 0 0 0 0,1084
4 0 0 0 0 0 0,1324

Száraz gyep
1 (+) 0 + 0 ++ 0,0049++

2 0 0 0 0 0 0,0781
3 0 0 0 0 + 0,0505
4 0 ++ 0 0 + 0,1084

Homoki gyep
1 0 0 0 0 0 0,7002
2 0 0 0 0 0 0,8125
3 0 0 0 0 0 0,9999
4 0 0 0 0 0 0,4423

Erdő
1 0 0 ++ 0 0 0,0098++

2 0 0 0 0 0 0,5625
3 0 0 0 0 0 0,1901
4 0 0 0 0 0 0,2842

Ültetvény
1 0 0 0 0 0 0,9999
2 0 0 0 + 0 0,3125
3 0 0 - 0 0 0,1202
4 0 0 0 0 - 0,1901
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11. táblázat. Az 1998-as vizsgálatra alapozott predikció (a) és a tartós megtelepedést jelző
fajcsoportok fajszámának és tömegességének megvalósult változása (b) a monitorozás alapján.
Predikció esetén alkalmazott jelek -: csökkenés, 0: nincs változás, +: növekedés, (+), (-): nem
szomszédos korcsoportok eredményei alapján előrejelzett változások. Zárójelben az egyes
fajcsoportok fajszáma szerepel. Megvalósult változások (b) -: csökkenés, 0: nincs változás, +:
növekedés (Wilcoxon-teszt p<0,05), szürke háttér: predikció teljesült.

a. Predikció b. Megvalósult változás

1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4.kor-
csoport

Fajszám
Életforma
Egyéves (90) - 0 0 0 0 0 + 0
Kétéves (23) 0 0 0 0 0 + 0 0
Évelő (126) + 0 0 0 + 0 + +
Fásszárú (34) 0 0 0 0 0 + + 0
Lombmagasság
0-30 cm (55) 0 0 0 0 + + + +
30-60 cm (94) 0 0 0 0 + + + 0
60-100 cm (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
1-3 m (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 m< (19) 0 0 0 0 0 + + 0
Zavarástűrés
Zavarást igénylő (71) (-) 0 0 0 0 0 0 0
Magas (133) 0 0 0 0 + 0 + +
Alacsony(52) + 0 0 0 + 0 + +
Legfontosabb élőhely
Anthropogén (50) - 0 0 0 0 0 0 0
Száraz gyep(31) + 0 0 0 + + + +
Zárt gyep (99) 0 0 0 0 + 0 + 0
Homoki gyep (50) (+) 0 0 0 + 0 + +
Erdő (15) + 0 0 0 + 0 0 0
Ültetvény (20) 0 0 0 0 + 0 0 0
Teljes (277) 0 0 0 0 + + + 0

Tömegesség
Életforma
Egyéves (-) 0 0 0 - - - 0
Kétéves 0 0 0 0 0 0 0 -
Évelő (+) 0 0 0 + + + 0
Fásszárú + 0 0 0 + 0 0 0
Lombmagasság
0-30 cm - 0 0 0 - 0 - 0
30-60 cm 0 0 0 0 + 0 + +
60-100 cm 0 0 0 0 + 0 0 -
1-3 m - - 0 0 - 0 0 0
3 m< + 0 0 0 0 0 0 0
Zavarástűrés
Zavarást igénylő (-) (-) 0 0 - - - -
Magas 0 0 0 0 + + 0 0
Alacsony + 0 0 0 + 0 + 0
Legfontosabb élőhely
Antropogén - - 0 0 - - - -
Száraz gyep (+) 0 0 0 + 0 0 0
Zárt gyep (sztyepp) 0 0 0 0 0 0 0 0
Homoki gyep 0 0 + 0 0 0 0 0
Erdő + 0 0 0 + 0 0 0
Ültetvény 0 0 0 0 0 0 0 0
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12. táblázat. Az 1998-as vizsgálatra alapozott predikció (a) és a terjedési képességet leíró
fajcsoportok fajszámának és tömegességének megvalósult változása (b) a monitorozás alapján.
Predikciónál alkalmazott jelek: -: csökkenés, 0: nincs változás, +: növekedés, (+), (-): nem
szomszédos korcsoportok eredményei alapján előrejelzett változások. Zárójelben az egyes
fajcsoportok fajszáma szerepel. Megvalósult változások (b) -: csökkenés, 0: nincs változás, +:
növekedés (Wilcoxon-teszt p<0,05), szürke háttér: predikció teljesült.

a. Predikció b. Megvalósult változás

1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4. kor-
csoport

1. kor-
csoport

2. kor-
csoport

3. kor-
csoport

4.kor-
csoport

Fajszám
Magtömeg
1 (50) 0 0 0 0 + 0 + +
2 (45) 0 0 0 0 + 0 + 0
3 (28) 0 0 0 0 + 0 + 0
4 (43) 0 0 0 0 0 0 + 0
5-8 (89) 0 0 0 0 + + + 0
Magbank
Tranziens (84) 0 0 0 0 + + + +
Rövidtávú perzisztens (77) 0 0 0 0 0 0 0 0
Hosszútávú perzisztens (99) - - 0 0 + + + +
Klonalitás
1 (nincs) (140) - 0 0 0 0 + + 0
2 (0-0,25 cm) (81) + 0 0 0 + 0 + 0
3 (0,25 cm<) (44) 0 0 0 0 + 0 + +
Őshonosság
Archeofiton (49) - 0 0 0 0 0 0 0
Őshonos (177) + 0 0 0 + + + +
Neofiton (32) 0 0 0 0 + 0 0 0

Tömegesség
Magtömeg
1 0 0 0 0 0 0 - -
2 0 0 0 0 + 0 0 +
3 - 0 0 0 0 0 0 -
4 (+) 0 0 0 0 0 0 +
5-8 (-) 0 0 0 0 0 + 0
Magbank
Tranziens + 0 0 0 + 0 0 0
Rövidtávú perzisztens 0 0 + 0 0 0 - -
Hosszútávú perzisztens 0 0 - 0 0 0 0 0
Klonalitás
1 (nincs) (-) 0 0 0 - - - 0
2 (0-0,25 cm) (+) 0 0 0 + 0 0 -
3 (0,25 cm<) (+) 0 0 0 0 + 0 +
Őshonosság
Archeofiton - 0 0 0 0 0 - 0
Őshonos + + 0 0 + 0 + 0
Neofiton (-) 0 0 0 - 0 - 0
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3.2.6. Az 5 éves monitorozás eredményei

A 1998 és 2003 között végzett felmérések alapján talált fajszám-változásokat a 11. táblázat

tartalmazza. A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetében fajszám-csökkenést

egyik fajcsoportban sem tapasztaltunk. Az 1. korcsoportban nőtt az évelők, 0-30 cm és 30-60

cm-es lombmagasságú fajok, a magas és az alacsony zavarástűrésűek, valamint a száraz gyepi,

zárt gyepi, homokgyepi, erdei és ültetvényhez kötődő fajok fajszáma. A 2. korcsoportban a

kétévesek, a fásszárúak, 0-30 cm, 30-60 cm-es és 3 m-nél magasabb lombmagasságú fajok, a

száraz gyepi és az erdőhöz kötődő fajok fajszáma nőtt. A 3. korcsoportban a legtöbb fajcsoport

fajszáma nőtt, csak a kétévesek, 60-100 cm és 1-3 m-es lombmagasságú fajok, a zavarást

igénylők, az antropogén, az erdei és ültetvényhez kötődő fajok fajszáma nem változott. A 4.

korcsoport a 3. korcsoporthoz nagyon hasonlóan viselkedett, azzal a különbséggel, hogy az

egyévesek, a fásszárúak, a 30-60 cm és 3 m-nél nagyobb lombmagasságú és zárt gyepi fajok

fajszáma sem nőtt. Fontos, hogy a zavarást igénylő és az antropogén fajok fajszáma az eltelt 5 év

alatt egyik korcsoportban sem változott (12., 14., és 16. ábra).

A teljes fajszám a vizsgálat ideje alatt az első három korcsoportban nőtt, a 4. korcsoportban nem

változott.

A terjedést befolyásoló tulajdonságok esetén fajszám-csökkenést egy fajcsoportban sem

találtunk (12. táblázat). Az 1. korcsoportban csak 4 esetben nem tapasztaltunk fajszám

növekedést: a 4. magtömeg-kategóriánál, a rövidtávú perzisztens magbankú fajoknál, a nem-

klonális és az archeofiton fajoknál. A 2. korcsoportban 5 fajcsoport esetén találtunk fajszám-

növekedést: az 5. magtömeg-kategóriánál, a tranziens és hosszútávú perzisztens magbankú

fajoknál, a nem-klonális fajoknál és az őshonos fajoknál. A 3. korcsoportban csak 3 esetben nem

tapasztaltunk fajszám növekedést: a rövidtávú perzisztens magbankú fajoknál, az archeofiton és

neofiton fajoknál. A 4. korcsoportban ugyanott nem tapasztaltunk fajszám-növekedést, mint a 3.

korcsoportban, valamint az 1. kivételével az összes magtömeg-kategóriánál, a nem-klonális és

korlátozottan klonális fajoknál (12. táblázat).

Általánosságban elmondható, hogy a fajszámok alapján a parlagok növényzete a monitorozás 5

éve alatt gazdagodott és természetesebbé vált. Ugyanakkor mivel a tömegességet

csoportrészesedéssel jellemeztük, a fajszámhoz hasonló általános következtetést nem várhattunk.

A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetében az 1. korcsoportban csökkent az

egyéves, 0-30 cm és 1-3 m-es lombmagasságú fajok, a zavarást igénylő és az antropogén fajok

tömegessége (11. táblázat). Nőtt az évelő, fásszárú, 30-60 cm és 60-100 cm lombmagasságú

fajok, a magas zavarástűrésű, az alacsony zavarástűrésű, száraz gyepi és erdei fajok
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tömegessége. A 2. korcsoportban ismét az egyéves, a zavarást igénylő és antropogén fajok

tömegessége csökkent. Ebben a korcsoportban nőtt az évelő és magas zavarástűrésű fajok

tömegessége. A 3. korcsoportban is az egyévesek, a zavarást igénylő és az antropogén fajok

tömegessége csökkent, valamint a 0-30 cm-es lombmagasságú fajoké. Ebben a korcsoportban az

évelő, a 30-60 cm-es lombmagasságú és alacsony zavarástűrésű fajok tömegessége nőtt. A 4.

korcsoportban a kétévesek, 60-100 cm-es lombmagasságú, a zavarást igénylő és az antropogén

fajok borítása csökkent; csak a 30-60 cm-es lombmagasságúak tömegessége nőtt. Fontos, hogy a

zavarást igénylők és az antropogén fajok tömegessége az eltelt 5 év alatt mindegyik

korcsoportban csökkent, míg a fajszámuk nem változott (13., 15. és 17. ábra)

A terjedést befolyásoló tulajdonságok közül az 1. korcsoportban csökkent a nem-klonális és a

neofiton fajok borítása, míg a 2. magtömeg-kategóriájú, a tranziens magbankú fajok, a

korlátozott klonális növekedésűek és az őshonos fajok tömegessége nőtt (12. táblázat). A 2.

korcsoportban csak a nem-klonálisok borítása csökkent és csak a korlátlan klonális növekedésű

fajok tömegessége nőtt. A 3. korcsoportban csökkent az 1. magtömeg-kategóriájú fajok, a rövid-

távú perzisztens magbankú fajok, a nem-klonális, az archeofiton és neofiton fajok tömegessége.

Ugyanebben a korcsoportban nőtt az 5. magtömeg-kategóriájú fajok és az őshonos fajok

tömegessége. A 4. korcsoportban pedig csökkent az 1. és 3. magtömeg-kategóriájú fajok, a rövid

távú perzisztens magbankú fajok és a korlátozott klonális növekedésű fajok tömegessége.

Tömegesség-növekedést pedig a 2. és 4. magtömeg-kategóriájú fajok és a korlátlan klonális

növekedésű fajok esetén tapasztaltunk.
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12. ábra. Az életforma alapján képzett fajcsoportok fajszámának változása 1998 és 2003 között
az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves, 2: 5-10
éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A dobozon
belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést jelölik, míg a
○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003
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13. ábra. Az életforma alapján képzett fajcsoportok tömegesség változása 1998 és 2003 között
az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves, 2: 5-10
éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A dobozon
belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést jelölik, míg a
○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003
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14. ábra. A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok fajszámának változása 1998 és 2003
között az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves,
2: 5-10 éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A
dobozon belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést
jelölik, míg a ○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003
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15. ábra. A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok tömegességének változása 1998 és 2003
között az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves,
2: 5-10 éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A
dobozon belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést
jelölik, míg a ○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003



65

Antropogén

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
F

aj
sz

ám

Száraz gyepi fajok

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F
aj

sz
ám

Zárt gyepi fajok

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F
aj

sz
ám

Homokgyepi fajok

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F
aj

sz
ám

Erdei fajok

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F
aj

sz
ám

Ültetvények fajai

1 2 3 4

Korcsoportok

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F
aj

sz
ám

16. ábra. Az élőhelyigény alapján képzett fajcsoportok fajszámának változása 1998 és 2003
között az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves,
2: 5-10 éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A
dobozon belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést
jelölik, míg a ○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003
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17. ábra. Az élőhelyigény alapján képzett fajcsoportok tömegességének változása 1998 és 2003
között az egyes korcsoportokban. Az x tengelyen a korcsoportok vannak feltüntetve (1: 1-4 éves,
2: 5-10 éves, 3: 11-23 éves, 4: 24-33 éves parlagok, a korukat 1998-ban határoztam meg). A
dobozon belül pont a mediánt, a doboz az interkvartilis tartományt, a bajuszok a kiterjedést
jelölik, míg a ○ : a kilógó értékeket, a *: az extrém értékeket jelöli. Az oszlopok jelkulcsa:

1998 2000 2001 2002 2003
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3.2.7. A tér-idő helyettesítés és az 5 éves monitorozás eredményeinek összehasonlítása

A tér-idő helyettesítés alapján készült predikciók és a talált tényleges változások az egyes

fajcsoportokban a 11. és 12. táblázatban láthatók, külön kiemelve a várttal megegyező

változásokat. Háromféle eltérés típust lehet megkülönböztetni: a) nem történt változás, pedig

vártuk volna, b) változás történt, pedig nem vártuk, c) a változás más irányú, mint a jósolt.

A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok esetén a fajszámok vizsgálatakor az általunk

felállított kategóriák felében teljesült a predikció, legtöbbször a "nem változik" predikció. A

"növekedés" predikció mindegyik esetben teljesült, (az évelők, az alacsony zavarástűrésűek, a

száraz gyepi, homok gyepi és erdei fajok esetében), a legfiatalabb, 1. korcsoportban. Fajszám

csökkenést két helyen (egyévesek, zavarást igénylők) jósoltunk, de az nem teljesült. A többi

esetben a "nem változik" predikció nem teljesült, helyette fajszám növekedést tapasztaltunk (11.

táblázat).

A tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok borítására vonatkozó predikciók a kategóriák

2/3-ban teljesültek, ami legtöbbször "nem változik" volt. Hasonlóan a fajszámhoz itt is a

"növekedés" predikció legtöbbször teljesült, azaz növekedett az évelők, a fásszárúak, az alacsony

zavarástűrésűek, a száraz gyepi és erdei fajok borítása. Egyedül a 3 m-nél magasabb

lombmagasságú fajok várt borításnövekedése nem teljesült. A borítás esetében már több

"csökken" predikció is volt a fiatalabb korcsoportokban (egyévesek, 0-30 cm és 1-3 m

lombmagasságú fajok, zavarást igénylők, antropogén fajok), és ezek is mind teljesültek. A nem

teljesült előrejelzések legtöbbször olyanok voltak, hogy "nem változik" helyett növekedést

tapasztaltunk, de előfordult nem várt borításcsökkenés is az idősebb korcsoportokban

(egyévesek, kétévesek, 0-30 cm és 60-100 cm-es lombmagasságú fajok, zavarást igénylők és

antropogének) (11. táblázat).

A terjedést befolyásoló tulajdonságok esetén, a fajszámok vizsgálatakor a változásra vonatkozó

predikció csak két esetben teljesült (őshonos fajok és korlátolt klonális növekedésű fajok

növekedése az 1. korcsoportban), többi esetben a "nem változik" predikció teljesült. A "csökken"

predikció egyszer sem teljesült, sőt a hosszútávú perzisztens magbankú fajok esetén fajszám

csökkenés helyett fajszám növekedést tapasztaltunk. A legtöbb esetben pedig a "nem változik"

predikció helyett fajszám növekedést tapasztaltunk (27 eset) (12. táblázat).

A terjedést befolyásoló tulajdonságok borítására vonatkozó predikciók több mint fele teljesült.

Legtöbb esetben a "nem változik" predikció valósult meg. Predikált növekedés 3 esetben

(tranziens magbankú fajok, korlátozott klonális növekedésűek és őshonos fajok), csökkenés két

esetben (nem-klonális és neofiton fajok) teljesült. Itt is legtöbbször a "nem változik" predikció

helyett történt borítás csökkenés vagy növekedés a monitorozás alatt (12. táblázat).
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3.2.8. A szukcesszió során hasonlóan viselkedő fajok és legfontosabb növényi tulajdonságaik

A kanonikus korreszpondencia vizsgálat segítségével a fajok szukcessziós viselkedését tudtuk

jellemezni (3. függelék). Azt találtuk, hogy viszonylag sok a nem jellegzetesen viselkedő faj (a

modell illeszkedésének jósága kisebb 0,01-nél, 147 faj), amit egyrészt az okozhat, hogy az adott

fajnak kevés előfordulása van a parlagokon, de másrészt az is okozhatja, hogy folyamatosan,

minden korcsoportban, minden vizsgálati évben jelen van a faj (pl. Asclepias syriaca, Bromus

squarrosus, Artemisia campestris). Amennyiben szigorúan húztuk meg a határt (a modell

illeszkedésének jósága nagyobb 0,02-nél), úgy 66 faj, amennyiben kevésbé szigorúan (a modell

illeszkedésének jósága nagyobb 0,01-nél), úgy további 52 faj, összesen 118 faj mutat

unimodiális eloszlást, azaz kötődik szukcessziós korhoz az előfordulása. Ezen fajok szukcessziós

viselkedése és növényi tulajdonságai közötti kapcsolatot vizsgáltuk regressziós fa (C&RT)

elemzéssel.

A C&RT vizsgálat eredménye szerint mind a szigorúbb, mind a kevésbé szigorú fajkiválasztás

esetén a fajok szukcessziós viselkedését leginkább a zavarástűrés határozza meg (18., 19. ábra).

A szukcesszió korai fázisában a zavarást igénylő fajok, míg későbbi fázisban a magas

zavarástűrésű, végül az alacsony zavarástűrésű fajok jelennek meg. Ha kihagyjuk a zavarástűrést

a vizsgált tulajdonságok közül, akkor a szűkebb fajkiválasztás esetén az élőhely a meghatározó

tulajdonság: korai szukcessziós stádiumra az antropogén, a zárt gyepi és erdei fajok, míg a késői

stádiumra a száraz gyepi, homokgyepi és az ültetvények fajai jellemzők (18. ábra). A vizsgálat

értékelésekor figyelembe kell venni, hogy kevés erdei (3) és ültetvényhez (4) kötődő faj

szerepelt a vizsgálatban. A tágabb fajcsoport esetén a zavarástűrés tulajdonságának kihagyásakor

az első elválasztó tulajdonság az őshonosság (őshonos - archeofiton és neofiton), majd a második

elválasztó tulajdonság őshonos fajok esetén az élőhelyigény, míg nem őshonos fajok esetén az

életforma (19. ábra).
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a)

b)

18. ábra. Regressziós fa a szignifikánsan (fit>0,02) valamilyen szukcessziós korhoz kötődő fajok
(összesen 66) növényi tulajdonságai alapján, C&RT elemzést használva. (a) minden növényi
tulajdonság szerepelt a vizsgálatban, (b) a zavarástűrést kihagytuk a vizsgálatból. A rövidítések
magyarázata: zt: zavarástűrés, R: zavarást igénylő fajok, H: magas zavarástűrésű, L: alacsony
zavarástűrésű; eh: élőhelyigény, A: antropogén, C: zárt gyep, F: erdő, G: száraz gyep, P:
ültetvény, S: homoki gyep, ho: őshonosság, A: archeofiton, N. neofiton, C: kultivált faj, I:
őshonos; ef: életforma, H: évelő, TH: kétéves, M: fásszárú, Th: egyéves. 'n' az adott csoportba
tartozó fajok számát jelöli. Az ábra y tengelyén a CCA vizsgálat alapján kapott, szukcessziós kort
leíró első tengely szerepel, legfiatalabb kortól (1,5) a legidősebbig (-1,5) haladva.
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a)

b)

19. ábra. Regressziós fa a szignifikánsan (fit>0,01) valamilyen szukcessziós korhoz kötődő fajok
(összesen 118) növényi tulajdonságai alapján, C&RT elemzést használva. (a) minden növényi
tulajdonság szerepelt a vizsgálatban, (b) a zavarástűrést kihagytuk a vizsgálatból. A rövidítések
magyarázata: zt: zavarástűrés, R: zavarást igénylő fajok, H: magas zavarástűrésű, L: alacsony
zavarástűrésű; eh: élőhelyigény, A: antropogén, C: zárt gyep, F: erdő, G: száraz gyep, P:
ültetvény, S: homoki gyep, ho: őshonosság, A: archeofiton, N. neofiton, C: kultivált faj, I:
őshonos; ef: életforma, H: évelő, TH: kétéves, M: fásszárú, Th: egyéves. 'n' az adott csoportba
tartozó fajok számát jelöli. Az ábra y tengelyén a CCA vizsgálat alapján kapott, szukcessziós kort
leíró első tengely szerepel, legfiatalabb kortól (1,5) a legidősebbig (-1,5) haladva.
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3.3. A szukcesszió során kialakult fajkészlet és a refúgiumok kapcsolata

A GLM modell építése során a változók közül a parlagokon található alacsony zavarástűrésű

fajok fajszámát legjobban a parlagok területének logaritmusa (p<0,01) és korcsoportja (p<0,001)

mellett az egyes parlagok körüli 150 m-es pufferzónán belül található száraz gyepi refúgiumok

összterülete (p<0,001) határozta meg (13. táblázat, 20., 21. ábra).

20. ábra. Refúgiumok elhelyezkedése a vizsgált tájrészletben.

13. táblázat. GLM modell alapján készült predikció az alacsony zavarástűrésű fajok fajszámára
a különböző korú parlagokon (backward-stepwise módszer, loglink függvény). S az adott
korcsoportban az alacsony zavarástűrésűek fajszáma, Agyep150 a parlagok körüli 150 m-es
távolságon belül található száraz gyepek kiterjedése, Aparlag  az egyes parlagok területe.

Csoportosító
változó

Függvény

1. korcsoport lnS1=0,72348+0,51489*lgAgyep150+0,34089*lgAparlag-0,60382
2. korcsoport lnS2=0,72348+0,51489*lgAgyep150+0,34089*lgAparlag+0,212011
3. korcsoport lnS3=0,72348+0,51489*lgAgyep150+0,34089*lgAparlag+0,208327
4. korcsoport lnS4=0,72348+0,51489*lgAgyep150+0,34089*lgAparlag
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21. ábra. Az alacsony zavarástűrésű fajok száma az egyes parlagokon a parlagok területének és
a száraz gyepi refúgiumok 150 m-es pufferzónánban mért kiterjedésének függvényében,
korcsoportonkénti bontásban. A tengelyek jelentése: lg A (parlag) – parlag területének
logaritmusa, lgA (gyep150) - 150m-es pufferzónán belüli száraz gyepterület logaritmusa,
fajszám – alacsony zavarástűrésűek fajszáma 1998-ban.
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4. MEGVITATÁS

4.1. A parlagszukcesszió folt léptékű vizsgálat alapján

4.1.1. A szukcesszió jellemzése

Foltléptékben (cönológiai felvételek - 4x4 m2) a fajkészlet alapján folyamatos átmenet

figyelhető meg a fiatal parlagoktól indulva az időseken keresztül a legelt és nem legelt gyepekig

(5. ábra). A főkoordináta-elemzés eredményében jelentős "patkó-hatás" figyelhető meg. Ezt

azzal lehet magyarázni, hogy a felvételek szintjén "nem lineáris a fajok és a háttérgradiens

kapcsolata és nagy a háttérgrádiens mentén bekövetkező változások sebessége" (Podani 1997).

Az eredményeim alapján a háttérváltozó elsősorban a parlagok kora, de másodsorban a talaj

tápanyag-, és ezzel összefüggésben a nedvességtartalma. Ez utóbbit magyarázza, hogy "patkó"

elején a fiatal parlagokhoz köthető, homoki tájban mezofilnak tekinthető Poa angustifolia

dominálta felvételek helyezkednek el. Az elvégzett viszonylag kis számú talajvizsgálat is arra

utal, hogy a fiatal parlagok humuszban gazdagabbak, ami jobb vízgazdálkodást okoz

homoktalajok esetén.

Jelentős átfedést találtam egyrészt az 1. és 2. korcsoportban készült felvételek, másrészt a

kétféle természetes gyep felvételei között is. Az egyes korcsoportokban készült felvételek

szórása, elkülönülése egyforma, nincs jelentős különbség. Ez azzal magyarázható, hogy folt

szinten végig jelentős heterogenitást mutatnak a parlagok, sőt a természetes gyepek is. A

parlagok heterogenitását részben kis talajszintbeli eltérések okozzák, amelyek különbségeket

okoznak a talaj tápanyag-, humusz- és nedvességtartalma tekintetében, részben pedig a

szegélyeken lévő fásszárú állományok alakítanak ki a parlagok közepéhez képest eltérő

mikroklímát.

A felvételek léptékében találunk olyan foltokat idősebb parlagokon, amelyek már nem

különíthetők el a gyepektől, és regenerációjuk teljesnek tekinthető, amennyiben a regenerációt a

homoki gyepek foltléptékű (cönológiai felvétel) fajösszetételével mérjük. Viszont vannak olyan

felvételek/foltok is idős parlagokon, amelyek inkább a fiatal parlagokhoz hasonlíthatók. Ezekről

azt lehet mondani, hogy a fajkészletük ebben a léptékben egy korábbi stádiumban "rekedt meg".

Tehát az öreg parlagok szukcessziója többféle eredményű; terepi tapasztalatok szerint is akár egy

parlagon belül is többféle stádiumú foltot találhatunk. Ennek több oka lehet: (1) egyes parlagok

vagy a parlagok részeinek táji környezete és propagulum-forrása mégsem tekinthető azonosnak;

(2) a felhagyás óta eltérő volt a "zavarás-történetük" (pl. egyik helyen erősebben legeltettek), (3)

a nyílt homokgyepi fajok megtelepedése valamilyen háttértényező miatt nem sikeres (pl. talaj
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nem megfelelő, vagy egy özöngyom gátolja a megtelepedést). Tágabban értelmezve, az eltérő

sikerű szukcesszió oka lehet a különböző sikerű (2) propagulum érkezés, (3) megtelepedés vagy

(4) fajok közötti kapcsolatok különbözősége (a számozás a szukcesszió 1.1 fejezetben említett

stádiumait követi). Az okokra vonatkozóan több hipotézist is fel lehet állítani, de ezeket a

további, nagyobb léptékű vizsgálat finomítja, így csak annak tárgyalásakor fejtem ki részletesen

(4.2).

Referenciaként a még meglevő természetközeli évelő nyílt homokpusztagyepet

használtam, de nem ez lehet az egyetlen növényzeti típus, ami a végállapotot jelentheti a

parlagokon. Valószínűleg nem véletlen, hogy az évelő nyílt homokpusztagyepet nem használták

szántóföldi művelésre, hanem részben a rossz talajadottság, részben a domborzati viszonyok

miatt meghagyták legelőnek (Biró és Molnár 1998, Molnár 2003). Ugyanakkor valószínűleg a

megművelt területek viszont némileg jobb talajadottságokkal rendelkeztek, amiből azt is

feltételezhetjük, hogy a művelés előtti utolsó természetes vegetációja sem egyezik meg a

megmaradt évelő nyílt homokpusztagyeppel. Továbbá a vizsgált tájban az 1950-es évekhez

képest jelentős talajvízszint-süllyedés figyelhető meg (Pálfai 1993, 1994, Pálfai és mtsai. 2003),

ami a talajok kiszáradását és a tápanyagok nehezebb hozzáférhetőségét okozza. Összességében

mindezek alapján az várható, hogy nemcsak évelő nyílt homokpusztagyep, valamint nyáras-

borókás, hanem zárt homokpusztagyep, esetleg zárt fehér nyaras erdő alakul ki hosszú távon a

parlagokon. A zárt homokpusztagyepnek csak nagyon kis állományai maradtak fenn a környező

tájban, emiatt kevés propagulumot tud szolgáltatni, ami a sikeres regenerációt akadályozhatja.

4.1.2. A szukcessziót meghatározó fajok

A borítás alapján készült főkomponens analízis alapján a tengelyeket magyarázó fajok

sorrendben a következők: három évelő fűfaj - Poa angustifolia, Stipa borysthenica, Festuca

vaginata, két egyéves fűfaj - Bromus tectorum és Secale sylvestre és egy klonális évelő fűfaj, a

Cynodon dactylon. E fajok dominanciája határozza meg a felvételek elhelyezkedését, további

struktúra nem található, ami általában az ún. "alapító elv" hatásra utal. Ez azt jelenti, hogy csak

néhány faj tudott jelentős borítást elérni – valószínűleg ők az első betelepülők a kompetítor fajok

közül az adott foltban – és ezek a fajok határozzák meg az alárendelt helyzetű fajok minőségét is.

A klaszteranalízis által képzett csoportokat is kis számú faj dominanciája jellemzi, a PCA

analízishez képest még további jelentős egy neofiton évelő kétszikű, az Asclepias syriaca és a

nyílt homokgyepi évelő törpecserje, a Fumana procumbens.
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A kétféle vizsgálat alapján a fülöpházi homoki szukcesszióban borításuk alapján

legmeghatározóbb fajok fiatal parlagokon: Poa angustifolia, Bromus tectorum, Secale sylvestre,

Cynodon dactylon, Asclepias syriaca; idősebb parlagokon: Cynodon dactylon, Asclepias syriaca,

Festuca vaginata, Stipa borysthenica és természetközeli gyepekben: Stipa borysthenica, Festuca

vaginata, Fumana procumbens. A természetközeli évelő nyílt homokpusztagyepek Festucetum

vaginatae alegységét más szerzők is (Fekete és mtsai 1997, Rédei 2005) vagy Festuca vaginata

vagy a Stipa borysthenica dominanciája jellemzi és ezeknek a domináns füveknek az

állományaiban különböző a fajkészlet is (Rédei 2005). A Cynodon dactylon viszont a Duna-

Tisza közén, homoktalajon a homoki szárazlegelők domináns faja (Fekete és mtsai 1997, Borhidi

és Sánta 1999), így a vizsgált parlagokon is a dominanciája a juhlegelés hatásával magyarázható.

4.1.3. A szukcesszióban szereplő további fajok jellemzése

A felvételekben szereplő fajok 5 jellegzetes csoportját különítettük el (8. ábra) a

szukcesszióban elfoglalt helyzetük alapján. Sok szerző használja a korai - késői szukcessziós faj

elkülönítést (pl. Prach és mtsai. 1997, Verhagen és mtsai. 2001). A mi esetünkben nem minden

faj sorolható be ebbe a két kategóriába: sok faj végig jelen van a szukcesszióban. Továbbá

esetünkben a "nem korai szukcessziós" stádium fajait három csoportra lehet bontani: (1) összes

parlagra, (2) idős parlagokra és gyepekre, valamint (3) csak gyepekre jellemző fajok. Ennek

magyarázata az lehet, hogy a három fajcsoport fajai a megtelepedési képességükben

különböznek, más a sikerességük parlagokon és a gyepekben.

Feltételezésünk szerint az első csoport, azaz a csak parlagokra jellemző fajcsoport tagjai

számára a nyílt évelő homokpusztagyep nem minden foltja élőhely. Az ide tartozó 22 fajból 9-et

zárt gyepi fajnak, 3-at száraz gyepi fajnak soroltunk be, viszont 7-et nyílt homokgyepinek

(Alyssum turkestanicum, Bromus tectorum, Buglossoides arvensis, Chondrilla juncea, Conyza

canadensis, Gypsophila paniculata, Medicago minima). Ismereteink szerint ez a 7 faj a nyílt

homokpusztagyepen belül az egyévesek dominálta foltokban fordulnak elő (Rédei 2005). Ezek a

foltok a évelő nyílt homokpusztagyep természetes alkotóelemei, a gyep jellegéből adódóan

mindig található valamennyi nyílt rész, amely csekély mértékű természetes zavarás hatására is

kiterjedhet és élőhelyül szolgált a homoki egyéves fajoknak. Az évelő nyílt homokpusztagyep

természetesnek tekintett állományaiban is jelen vannak a természetes zavarás vagy edafikus okok

miatt nyílt részek, így az ilyen foltokhoz kötődő fajok állomány szinten természetesen is részei a

homokgyepnek.
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A második csoport fajai, az idős parlagokra és gyepekre jellemző fajok képviselik a

szukcesszió szempontjából a céltársulás fajait, bár számuk kicsi (11 faj). E fajok jelenléte miatt

válnak az idős parlagok foltjai hasonlóvá az évelő nyílt homokpusztagyephez és tekintjük

sikeresnek a szukcessziót (regeneráció történt). A harmadik csoport, azaz a csak a

homokgyepekre jellemző fajok valami miatt nem tudnak sikeresen megtelepedni a parlagokon

(24 faj). Többi vizsgálatunkból (3.2.1) kiderült, hogy nem lehetetlen ezeknek a fajoknak a

megtelepedése a parlagokon, csak viszonylag ritka esemény. Ez két okból lehet: eleve az évelő

nyílt homokpusztagyepben is ritka fajok, emiatt kevés propagulumjuk képződik vagy bár gyakori

fajok az évelő homokpusztagyepben, megtelepedésük ritkán sikeres (azaz vagy propagulum-

limitáltak, vagy megtelepedés-limitáltak). A pontos okot fajonként kell megkeresni. Rédei

(2005) a vizsgálati területünkhöz közeli homokpusztagyep fajkészlet-eloszlását vizsgálta, és

ebből kiderül, hogy a csoportunkban szereplő fajok közül sok valóban ritka (24-ből 14 faj) vagy

közepesen gyakori (24-ből 5 faj) a homokpusztagyepben is. Nagyon valószínű, hogy

megtelepedés-limitált ebben a csoportban a fehérnyár (Populus alba), hisz ennek a fajnak egy

példánya is sok propagulumot képes képezni.

A felvételekben szereplő fajok fiatal parlagokhoz kötődő csoportja a legnagyobb (35 faj).

Bár több szerző szerint a korai szukcessziós fajok döntően egyévesek (Bazzaz 1975, Prach és

mtsai. 1997), ebben a csoportban mégis található kétéves (7 faj), évelő (11 faj), valamint fásszárú

(4 nem őshonos faj: Acer negundo, Juglans regia, Robinia pseudo-acacia, Vitis vinifera) is. Ez

azzal magyarázható, hogy a felvételek nem a legelső évet, hanem sokkal inkább a szukcesszió

első évtizedét tükrözik (1. és 2. korcsoportba tartozó parlagok kora 2000-ben 3-12 éves volt).

Már a legelső évben megjelenhetnek kétévesek és évelők, és közülük több később a szukcesszió

során visszaszorul. Az itt szereplő fajok egy része (pl. Poa angustifolia, Festuca wagneri,

Medicago falcata) humuszban valamivel gazdagabb gyepekhez kötődik. E fajok az idős

parlagokon ritkán jelennek meg, amit többféleképp magyarázhatunk. Egyik lehetséges

magyarázat, hogy a trágyázásból származó többlet tápanyag fokozatosan eltűnik, és a

talajviszonyok e fajok számára kedvezőtlenek lesznek. Másik lehetséges magyarázat, hogy az

idősebb parlagok rosszabb tápanyag-ellátottságú talajon voltak eredetileg is, vagy magasabb

térszínen helyezkednek el, és talajvízszint-süllyedés miatt hamarabb kiszáradtak, ezért hagyták

fel őket előbb és a talajviszonyok emiatt kedvezőtlenek a humuszban és tápanyagban gazdagabb

talajt igénylő fajok számára.
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4.1.4. A fajszám és a fajösszetétel kapcsolatának változása szukcesszió során

Viszonylag sok vizsgálat mutatta ki azt, hogy a vizsgált szukcessziós időtávban és

foltléptékben nőtt a teljes fajszám (Bazzaz 1975). Viszont a vizsgálatomban kezdeti növekedés

után csökkent az összfajszám, és a referenciának tekintett gyepekben is alacsony volt. Emellett

az alacsony zavarástűrésűek és a homoki fajok - tehát a természetközeli állapotra utaló

fajcsoportok - fajszáma nőtt a szukcesszió során. Mindebből arra következtettem, hogy a

szukcessziót nem csupán a fajszám növekedésével, tehát a fajok folyamatos betelepedésével kell

és lehet jellemezni, hanem az is fontos, milyen minőségű (élőhely igényű, zavarási állapotra

utaló) fajok telepednek be és válnak dominánssá. Az eredményei folt szinten is azt mutatják,

hogy nem csupán fajszám, hanem fajösszetétel-változás is történt, ami egy más típusú gyep

kialakulása felé mutat, azaz a zavartnak tekintett állapotból egy természetközeli állapot alakult ki

foltléptékben a fajösszetétel alapján.

4.1.5. A foltléptékű vizsgálat előnye és hátránya

A foltléptékű vizsgálat során 105 fajt találtam, ezek közül a több előfordulással rendelkező

fajok szukcesszióban betöltött szerepét tudtam jellemezni. Meg tudtam vizsgálni a referenciának

tekintett évelő nyílt homokpusztagyep és a parlagok növényzete közötti kapcsolatot, mivel

4x4m2-es homogén foltot lehetett találni mind a kétféle vizsgálati objektumban. A foltléptékű

vizsgálat előnye éppen az, hogy homogén állapotokat jellemez és a parlagokat ezzel a

módszerrel könnyű összehasonlítani természetközeli területekkel.

A foltléptékű vizsgálat hátránya is a mintavételi egység méretéből (4x4m2) fakad; nem az

egész parlagról ad információt, nem vagy csak nagyon nagy ráfordított munkával mutatható ki a

parlagok heterogén szerkezete és az ebből fakadó fajgazdagság változatosság. A vizsgált fajok

számát csak jóval nagyobb ráfordított munkával lehet növelni.

A módszer jellegéből ered, hogy az eredmény jóval "természetközelibb" állapotokat mutat,

főleg idősebb parlagokon, hisz homogén foltokat vizsgál. Ezekből pedig általában – a

randomizáció ellenére – kimaradnak a zavart foltok (akár kis méretük, akár az erősen mozaikos

mintázat miatt).
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4.2. A parlagszukcesszió jellemzése állomány szinten

4.2.1. A talajvizsgálat értékelése

A talajmintavétel eredményeinek elemezése alapján a fő tápanyagok – kálium, foszfor,

nitrogén –valamint humusz ellátottság és a növényzet között van összefüggés, és ez nem

választható el a kortól: a fiatal parlagok tápanyagban gazdagabbak és a növényzetük is más. Azt,

hogy a növényzet a parlag fiatal kora (propagulum limitáltság), vagy a talaj többlet tápanyaga

miatt más, nem lehet talajmintavétel alapján megmondani. A mintavétel idejében (2002) már az

1. korcsoportot is legalább 4 éve felhagyták, ami a műtrágyák kimosódásához elég idő, de Sárdi

(2003) szerint a szerves trágya hatása a szántóföldi növényekre 2-4 évig tart, teljes eltűnése

pedig még hosszabb lehet. Emiatt alapvetően kétféle hipotézist lehet az eredmények alapján

megfogalmazni: (1) a régebben felhagyott szántók talaja a műveléstől függetlenül

tápanyagszegényebbek voltak, emiatt először ezek művelésével hagytak fel; (2) a fiatal parlagok

a művelés során alkalmazott trágyázás miatt gazdagabbak tápanyagban, míg az idős parlagokon

már kimosódott vagy felhasználódott a művelés miatti, szerves trágyából származó többlet

tápanyag. Ezt a kérdést további talajminták vizsgálatával vagy kísérlettel lehet megválaszolni.

Egy újabb talajvizsgálat során, az 1. korcsoportbeli parlagokról vett talajminták alapján

kiderülhet, hogy vajon az eltelt idő alatt csökkent-e a tápanyagtartalom. Amennyiben csökkenést

tapasztalunk, akkor az a (2) hipotézist támasztaná alá. Kísérlettel, többlet tápanyag kijuttatásával

pedig azt is meg lehet vizsgálni, mely növényfajok megjelenését és tartós megtelepedését

befolyásolja a vizsgált helyzetben a tápanyagtartalom.

A parlagok talajvizsgálatának eredményeit összehasonlítottam Kovács-Láng és

munkatársai (2000) által a parlagokhoz közel fekvő, természetközeli gyepben végzett

talajvizsgálat eredményeivel és azt találtam, hogy a humusztartalom mindkét talajszintben

magasabb a parlagokon, mint a homokgyepben (A szint gyep: 0,66%, parlag: 0,96-1,13%; B

szint gyep: 0,17%, parlag: 0,39-0,88%). A kémhatás viszont alacsonyabb a parlagokon (A szint

gyep: 8,09, parlag: 7,64-7,79; B szint gyep:8,46, parlag: 7,73-7,96 pH). Az idézett vizsgálat a

többi általunk vizsgált talajjellemzőt nem mérte, de már ebből is levonhatjuk azt a

következtetést, hogy van különbség a természetes, megmaradt nyílt homoki gyepállomány és a

parlagok talaja között. Ez a különbség a mezőgazdaság számára készült Kreybig-féle

talajtérképezés (1930-1940) eredményeiben még nem jelenik meg, ez a munka mind a gyep,

mind a parlagok talaját futóhomoknak sorolja be. További vizsgálatainkból kiderült, hogy a

növényzet viszont érzékelheti ezt a különbséget, hisz az évelő nyílt homokpusztagyep jellegzetes

fajain kívül számos más növényfaj is jelentős tömegességet ért el az idősebb parlagokon, amit

nemcsak a parlagok korábbi kezelésével, hanem a talajbeli különbségekkel is lehet magyarázni.
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4.2.2. A fajkészlet értékelése és összehasonlítása a természetközeli homoki gyepek fajkészletével

A homoki talajok jó vízáteresztő képességűek, a rizoszféra emiatt általában száraz, így a

természetes vegetáció főleg szárazságtűrő növényfajokból áll (Soó 1957, Borhidi 1956,

Várallyay 1993). Ezek közül számos növényfaj a homoktalajhoz való alkalmazkodása miatt nem

fordul elő más élőhelyen, azaz a homoki növényzet egyedi fajösszetételű. További

jellegzetessége a homoki vegetációnak, hogy a természetes zavarás hatására (szárazság, állatok

legelése, taposása, ásása) folyamatosan jelen vannak az évelők dominálta mátrixban az

egyévesek uralta foltok (Kovács-Láng és mtsai 2006). Ezen foltok kiterjedése dinamikusan,

évről-évre változik és az itt élő egyévesek többségét szintén homoki specialistának tekintik

(Simon 2000, Borhidi 1993b, Rédei 2005).

Összehasonlítottuk a parlagokon talált fajkészletet egy Fülöpháza melletti nyílt

homokpusztagyepben (amely terület megegyezik a foltléptékű vizsgálat egyik referencia

területével) és két másik - Gönyű és Csévharaszt melletti - homokpusztagyepben végzett,

hasonló léptékű vizsgálat eredményével (Kovács-Láng és mtsai. 2000). Azt találtuk, hogy

csaknem minden olyan faj, amely előfordult a Fülöpháza melletti homokpusztagyepben,

megjelent a felhagyott területeken is. A 3 vizsgálati helyszínen előforduló 39 homokpusztagyepi

specialista faj közül pedig csak 4 faj nem jelent meg a felhagyott területeken (Ephedra distachya,

Dianthus diutinus, Iris arenaria, Helichrysum arenarium), aminek valószínűleg a közeli

propagulumforrás hiánya lehet az oka. A Dianthus diutinus és az Iris arenaria táji szinten

hiányzik Fülöpháza környékéről, az Ephedra distachya-nak és a Helichrysum arenarium-nak

pedig csak kis, lokális populációi vannak Fülöpháza környékén. A vizsgált parlagokon 10 védett

faj is meg tudott telepedni, tehát természetvédelmi szempontból a parlagok új élőhelyek lehetnek

a védett növények számára (6. táblázat).

A homoki gyepekhez képest viszont jelentős eltérés, hogy a zárt gyepi és száraz gyepi

valamint a magas zavarástűrésű és zavarást igénylő fajok gyakoribbak a parlagokon (5. táblázat).

A sok zárt gyepi faj jelenlétét azzal is lehet magyarázni, hogy a fel nem szántott buckás

területekhez képest a parlagok tápanyagban gazdagabbak. A sok gyomfaj, főleg az évelő, nem

őshonos gyomfajok (pl. Asclepias syriaca) jelenléte a régebben felhagyott területeken arra utal,

hogy a felhagyott területek alapvetően zavartak, kevésbé ellenállók a további zavarásnak és az

azt követő nem őshonos fajok inváziójának (Bastl és mtsai 1997), aminek az oka lehet többlet

tápanyag, vagy a folyamatos és intenzívebb emberi használat vagy az őshonos domináns

növényfajok hiánya és/vagy alulreprezentáltsága.
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A parlagokon való előfordulás alapján a leggyakoribb fajok között van évelő fű (pl.

Cynodon dactylon, Stipa borysthenica), egyéves (pl. Bassia laniflora, Polygonum arenarium) és

évelő kétszikű (pl. Artemisia campestris) is. Viszont csak egy, nem őshonos fafaj (Robinia

pseudo-acacia) és egy cserjefaj (Crataegus monogyna) került be ebbe a csoportba. Ebből arra

lehet következtetni, hogy a vizsgálati területen, amely az erdősztyepp zónában helyezkedik el,

nem a fásszárúak a legsikeresebb megtelepedők, ellentétben más, erdő zónában található

szukcessziós területekkel (Prach 1994, Myster és Pickett 1994). Ennek a táj kis fásszárú

fajkészlete és a gyepvegetáció nagy kiterjedése lehet az oka. A vizsgálati területen és tágabb táji

környezetében a fásszárú vegetáció alárendeltségének kétféle oka lehet: emberi hatás miatt

(évszázados nem fenntartó gazdálkodás), vagy természetes okból (eredetileg is fafajokban

szegény erdőssztyepp vegetáció volt itt) szegényes az erdei flóra (Fekete és mtsai 1999). Ennek

eldöntésére azonban jelenleg még kevés ismeret áll rendelkezésre, de valószínűsíthető, hogy

mindkettő szerepet játszik és kölcsönhatásban van egymással.

Természetvédelmi szempontból értékes tapasztalat, hogy a felhagyott területek spontán

szukcessziója során számos nyílt és zárt gyepi faj, sőt védett fajok is képesek megtelepedni és az

így kialakuló növényzet természetközeli élőhellyé válhat komolyabb emberi beavatkozás nélkül

is. Viszont a stabilan megtelepedő és vegetációt átalakító nem őshonos fajok eltávolítása fontos

természetvédelmi feladat és ez valószínűleg aktív beavatkozást igényel. A fajösszetétel

részletesebb jellemzését a további vizsgálatok eredményeinek értékelésével végzem.

4.2.3. Szukcessziós trendek homoki parlagokon a tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat

alapján

A rövid időigény miatt sok tér-idő helyettesítést alkalmazó vizsgálatot végeztek felhagyott

szántókon (pl. Bard 1952, Inouye és mtsai. 1987, Tatoni és Roche 1994, Ne'eman és Izhaki

1996, Bonet és Pausas 2004, Römermann és mtsai. 2005). Ugyanakkor viszonylag kevés olyan

vizsgálatot végeztek, ahol a parlagok potenciális vegetációja erdőssztyepp (pl. Molnár és Botta-

Dukát 1998, Sendtko 1999, Hölzel és mtsai 2002, Ruprecht 2005), ezért 1998-ban tér-idő

helyettesítéssel jellemeztem homoki erdőssztyepp termőhelyén lévő parlagok szukcesszióját

(Csecserits és Rédei 2001).

Ennek eredménye azt mutatja, hogy a tartós megtelepedést befolyásoló tulajdonságok

alapján a homoki parlagokon a szukcesszió viszonylag gyors, az egyévesek, a zavarást igénylő

valamint az antropogén fajok fajszáma és borítása 5-10 év alatt lecsökken. Az évelők, az

alacsony zavarástűrő fajok, a száraz gyepi és homokgyepi fajok már a szukcesszió elején jelen

vannak és a fajszámuk előbb, borításuk némi késéssel gyorsan megnő, majd állandósul. A
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különböző lombmagasságú fajok fajszámában nem volt különbség az egyes korcsoportok között,

a borítása pedig a 100-300 cm-es fajoknak csökkent, míg a 3 m-nél magasabb fajoké nőtt a

szukcesszió során. Állomány léptékben, a vizsgálati módszerünkkel nem találtunk változást a

parlagok teljes fajszámában (7. táblázat).

A terjedési képességet leíró tulajdonságok fajcsoportjai közül csökkent a hosszú távú

perzisztens magbankú, a nem klonális és archeofiton fajok fajszáma és borítása. Fajszám

növekedést a korlátozott klonális növekedésű fajok és az őshonos fajok mutattak, míg

tömegesség növekedést jóval több fajcsoport esetén tapasztaltam (4. magtömeg-csoport,

tranziens és rövid távú perzisztens magbankú fajok, korlátozott és korlátlan klonális növekedésű

fajok és az őshonos fajok). Ezen tulajdonság-csoport esetén is legtöbbször az 1. korcsoport

különbözött a többi korcsoporttól, de itt már több kivételt találtunk (8. táblázat). Ennek részletes

értelmezését az egyes tulajdonság-csoportok értékelésekor adjuk meg (4.2.4.3. szakasz).

Az egyes fajcsoportok fajszáma és tömegessége alapján megállapítható, milyen fajok

dominálnak az egyes korcsoportokban. Az általános, száraz gyepekre jellemző összetételen túl

(évelők, alacsony lombmagasságú, valamilyen gyepi élőhelyhez kötődő és őshonos fajok magas

aránya) néhány eddig nem ismert tulajdonság-eloszlást is le tudtunk írni. Ilyen jellemzője a

homoki parlagoknak, hogy nagy fajszámmal és tömegességgel vannak jelen a magas

zavarástűrésű, a homoki gyephez kötődő, és a nem-klonális fajok. Magtömeg szempontjából

jelentős csoport a nagymagvú fajoké, bár a 3. korcsoportban ezek borítás-csökkenését figyeltük

meg, amit pár domináns nagymagvú faj visszaszorulása is okozhatott. Magbank szempontjából

pedig a rövidtávú perzisztens fajok csoportja legjelentősebb. Bakker és munkatársai (1996) és

Halassy (2001) munkájából is kiderül, hogy a természetközeli homoki gyepekre is a rövidtávú

perzisztens fajok dominanciája jellemző. A korlátlan klonális növekedésű fajok fajszáma

átlagosan jóval kisebb, mint a korlátozott klonális növekedésűeké, mégis hasonló borítást tudtak

elérni. Ez ennek a fajcsoportnak a relatív sikerességét mutatja, ami más szukcessziós

vizsgálatokból is kiderül (Prach és Pysek 1994, Prach és mtsai. 1997).

A tér-idő helyettesítésen alapuló eredményeimhez hasonló gyors szukcessziót tapasztalt

Ruprecht (2006a,b) erdélyi felhagyott szántókon, Jongepierova és munkatársai (2004) pedig

csehországi hegyvidéki parlagokon. A viszonylag gyors regeneráció oka valószínűleg az, hogy

ezeken a vizsgálati területeken sok természetközeli maradványfolt maradt fenn, amelyek

propagulumforrásként szolgálnak. Általában Kelet-Európában még viszonylag sok maradványa

maradt fenn a természetes vegetációnak. Ezzel szemben Nyugat-Európa nagy részén a

természetes propagulumforrás hiánya miatt a fajok betelepedésének fő akadálya a terjedés

korlátozottsága (pl. Muller és mtsai. 1998, Butaye és mtsai. 2001). A maradványfoltokról a
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felhagyott szántókra való betelepedést a még fennmaradt legeltetési rendszerek is elősegíthetik

(Gibson és mtsai. 1987; Fischer és mtsai. 1996, Poschlod és mtsai. 1998a,b, Ruprecht 2006a),

ami a mi vizsgálati területünkön is jelen van még. A viszonylag gyors szukcesszió további oka

az általunk vizsgált területen az lehet, hogy a talaj nem változott meg jelentősen; nem vagy alig

használtak növényvédő szereket és műtrágyát, emiatt a nitrofil gyomok a környezeti feltételek

helyreállítása nélkül is hamar háttérbe szorulnak. Ezzel szemben például Hollandiában a talaj a

művelés és a légszennyezés miatt jelentősen feldúsult tápanyagban, főleg nitrogénben, így az

eredeti vegetáció helyreállításához komoly beavatkozások (pl. a tápanyaggazdag feltalaj

eltávolítása) kellenek (van Diggelen és mtsai. 1997, Verhagen és mtsai. 2001).

4.2.4. A tér-idő helyettesítés alapján és a monitorozás során kapott eredmények összevetése

4.2.4.1. Az egy éves ismétlés és a folyamatos monitorozás összevetése

Abban az esetben, ha csak egy évben ismételjük meg a felmérést, kevesebb predikció

igazolódott volna (9., 10. táblázat). Évenkénti felméréssel nyomon lehet követni, hogy az egyes

fajcsoportok mikor mutattak jelentősebb változást, ami alapján a változások okaira részletesebb

hipotéziseket lehet megfogalmazni. Például több kései fajcsoport (zárt gyepi, száraz gyepi,

homokgyepi fajok) esetén a 2000. év nem mutatott változást a kiinduló, 1998-as évhez képest,

viszont az azt követő években megnőtt ezeknek a borítása és fajszáma. Ennek valószínűleg az

lehetett az oka, hogy 2000-ben kevesebb volt a csapadék, ami miatt növényegyedek elpusztultak

és szabad területek alakultak ki. Ezt követő években kedvezőbb időjárás mellett ezekre a szabad

területekre betelepedtek új növényfajok. Összességében megállapítható, hogy a klimatikus

ingadozás és az időben egyenetlen zavarás jelentős fluktuációt okoz. Ennek ellenére nem

találtam az előre jelzettel ellentétes változást, tehát a szukcessziós trendek meglehetősen

robosztusak.

4.2.4.2. Tér-idő helyettesítésen alapuló szukcessziós predikciók megvalósulása

A tér - idő helyettesítés alkalmazása kevés időt igényel, ezért kedvelt vizsgálati módszer,

de több esetben is kiderült, hogy a feltételezett szukcessziósor nem egyezett a hosszú távú

vizsgálatok alapján tapasztaltakkal, mint például a Michigan-tó esetében, amikor is Cowles

(1899) által leírt homoki dűne-szukcessziót Olson (1958) és Jackson és munkatársai (1988)

cáfolták. Collins és Adams (1983) pedig az addig elfogadott, tér-idő helyettesítés alapján leírt

prériszukcessziót cáfolta. Mindkét esetben a probléma a kronoszekvencia hibás kijelölése volt,
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az idősor tagjainak története és környezeti háttere túlságosan eltért és ez okozta a vegetáció

eltérését, nem pedig "időbeli lemaradás". Magyarországról is ismert egy ilyen eset: a homoki

elsődleges szukcesszió korábban leírt, elképzelt sorozatát (pl. Hargitai 1940) nem sikerült hosszú

távú vizsgálatokkal igazolni. Sőt a tapasztalatok azt mutatják, hogy primer szukcesszió során az

egyéves-évelő fű betelepedési sor helyett már a homokkötést is évelő füvek végzik (Fekete 1992,

Biró és Molnár 1998) További probléma lehet, hogy más szerzők más-más léptékben vizsgálják

a szukcessziót, ezért akár több szukcessziós út is igaz lehet ugyanabban a vegetációban, csak

más térléptékben (Margóczi 1993, Margóczi és mtsai 1996, Bartha és mtsai. 1999/2000).

A felmerült módszertani problémák ellenére kevés olyan vizsgálat ismert, amikor a

megfelelő idősort ugyanazon a helyen monitorozással "ellenőrizték" (Debussche és mtsai. 1996,

Foster és Tilman 2000). Debussche és mtsai. (1996) mediterrán felhagyott szántókon azt találták,

hogy fajgazdagság és a fajösszetétel a legtöbb esetben az előrejelzettnek megfelelően változott.

Foster és Tilman (2000) azt találták, hogy a tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat jól jelezte

előre a fajok tömegességének változását, de rosszul a fajgazdagság változását. Ezekben az

esetekben a kiindulási vizsgálatot 10-12 évvel később, egyszeri alkalommal ismételték meg.

Ezzel szemben én a tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálatot az első felmérést követően 4

egymást követő évben ismételtem meg, hogy részletesebb képet kapjak a szukcesszióról

(Csecserits és mtsai. 2007). Eredményeim az előbb említett szerzőkével abban megegyezik, hogy

a tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat eredményei alapján készült előrejelzések jobban

beváltak a tömegesség-változások esetén, mint a fajszám-változásoknál.

A vizsgálatomban az eltelt 5 év alatt az előrejelzések több mint a fele bevált. Ezek

legtöbbször "nem változik" predikciók voltak, de a pozitív szukcessziós tendenciát, a gyors

parlagregenerációt jósló előrejelzések is igazolódtak a vizsgált homoki tájban. A homoki

parlagokon tér-idő helyettesítés alapján talált kedvező szukcessziós trendeket a monitorozás is

megerősítette. Az évelők, alacsony zavarástűrésűek és száraz gyepi fajok fajszáma és

tömegessége nőtt, míg a korai szukcessziós stádiumot jellemző fajcsoportok, mint az egyévesek,

zavarást igénylők és antropogének fajszáma és borítása is csökkent az előrejelzésnek

megfelelően. Ugyanakkor több más fajcsoport is mutatott fajszám- és borítás-változást, és ezek

nem szerepeltek az előrejelzések közt (11., 12. táblázat).

A tér-idő helyettesítésen alapuló felmérés a tartós megtelepedéssel kapcsolatba hozható

tulajdonságok esetén kevés változást jósol, azt is csak a szukcesszió korai stádiumában, a fiatal

parlagok esetén. A predikált változások a tömegesség esetén egy kivételével (a 3 m-nél

magasabb fajoknál nem nőtt a tömegesség) teljesen, a fajszám esetén pedig kevés kivételével (pl.

egyévesek fajszám-csökkenése az 1. korcsoportban nem következett be) mindig teljesültek. A
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predikcióhoz képest az eltéréseket leginkább a nem várt változások okozták. A nem bevált

predikciók esetén fajszám vagy borításváltozás történt, pedig "nem változik"-ot vártunk. Tehát a

tér-idő helyettesítés alapján sugallt statikus képpel szemben az 5 éves monitorozás lényegesen

dinamikusabb rendszerre utalt.

A monitorozás folyamán meglepően sok változást tapasztaltunk a régebben felhagyott

területeken is. Ezeket a változásokat inkább a fajszámok esetében tapasztaltuk, aminek az lehet

az oka, hogy a faj kihalás-betelepedés gyorsabb és esetlegesebb folyamat, mint a tömegesség

megváltozása. A fajok számának növekedését az öregebb korcsoportokban (szinte mindig ez volt

a nem várt esemény) okozhatta valamilyen zavarás utáni üres folt keletkezése (pl. legelés

megnövekedése, szárazság hatására kihalás) vagy kedvező időjárású év (pl. sok csapadék

hatására kedvező csírázás). Gross (1980) elmélete szerint a szukcesszió során "ablakok" nyílnak,

azaz több tényező kedvező alakulása esetén lesz lehetőség a fajok számára betelepedésre. Ilyen

lehetett a 2000. év, amikor a szokatlan aszály miatt üres foltok keletkeztek. De betelepedési esély

növekedését okozhatta a legelés intenzitásának növekedése is, amit személyesen is

megfigyeltem.

Nem várt tömegesség növekedést az évelők, a magas és alacsony zavarástűrésű fajok

mutattak, míg nem várt tömegesség csökkenést az egyévesek, a zavarást igénylő és az

antropogén fajoknál találtam. Ez a kettő összefügghet: a kipusztuló egyévesek, zavarást igénylő

fajok helyét az őket kiszorító évelők vették át, amelyek alacsony vagy magas zavarástűrésűek.

Érdekes, hogy az egyévesek fajszáma nőtt, viszont a borításuk csökkent. Ennek az lehet az oka,

hogy az egyéves kategória tartalmazza a szukcesszió során eltűnő szántóföldi gyomokat

(antropogén fajok: fajszámuk nem változott, borításuk csökkent) és a homoki, száraz gyepi

élőhelyekhez kötődő egyéveseket is (homokgyepi fajok: fajszámuk nőtt, borításuk nem

változott). Tehát a szukcesszió során a nagy borítású szántóföldi gyomok visszaszorulnak, de

még sokáig jelen van néhány egyed, míg a homoki, száraz gyepi egyévesek fokozatosan jelennek

meg, de borításuk nem lesz jelentősen nagy, hogy ebben a léptékben jelentős növekedést

detektálhassunk. Mindez arra utal, hogy nemcsak az évelő gyep alakul ki a szukcesszió során,

hanem az abiotikus stressz (tápanyagszegény talaj, szárazság) és a felszíni bolygatás miatt a

mindig jelentős méretű üres foltokat elfoglaló egyéves közösség is átalakul (Bartha 2000, Bartha

és mtsai. 2004).

A fásszárúak esetében a tér-idő helyettesítés alapján csak az 1. korcsoportban vártam

borításnövekedést, ami megvalósult, de emellett a 2. és 3. korcsoportban a monitorozás során

fajszám növekedést tapasztaltam. Az idősebb szántókon már a kutatás kezdetekor találtam

kisebb-nagyobb fás vegetációt. Ezek a fás foltok két parlagon fehér nyárból (Populus alba), a



85

többi pedig nem őshonos fafajokból (Robinia pseudo-acacia, Ailanthus altissima) álltak és mind

a légifotók, mind a terepi megfigyelések alapján a szántók szélére ültetett fasorok, facsoportok

sarjainak bizonyultak, emiatt kihagytam a területüket a parlagok fajkészletének vizsgálata során.

A vizsgálat ideje alatt nem mutattak megfigyelhető mértékű terjeszkedést. Fülöpháza környékén

a Populus alba alkothatja az erdőssztyepp erdős komponensét, és valóban jóval gazdagabb az

aljnövényzete, mint egy akácosnak. A többi felhagyott területre a Populus alba sem telepedett be

jelentős mértékben. Ennek az lehet az oka, hogy magról való terjedése a vizsgálati területen

ritkán sikeres, döntően sarjakkal szaporodik. Valószínűleg a talajvízszint süllyedése miatt

lényegesen nehezebb magoncok tartós megtelepedése, jóval mélyebb gyökérzetet kell

fejleszteniük a talajvíz elérése érdekében, mint akár 20-30 évvel ezelőtt.

Ugyanazon tulajdonságok esetén a fajszám és a tömegesség hasonlóan változott a tér-idő

helyettesítésen alapuló vizsgálatban. A monitorozás során viszont több eltérés is megfigyelhető

volt (pl. zavarást igénylők fajszáma nem változott, míg borítása csökkent, homoki gyepi fajok

fajszáma nőtt több korcsoportban, de borítása nem változott), sőt ellentmondó trendet is

tapasztaltam (egyévesek fajszáma a 3. korcsoportban nőtt, borítása csökkent). Ennek az lehet az

oka, hogy a monitorozás során egyes parlagok különböző évből származó adatait hasonlítottam

össze, így a változások kisebb mértéke is kimutatható, mint a tér-idő helyettesítésen alapuló

megközelítés során. Emiatt a faj kihalások és betelepedések, valamint az egyes fajcsoportok

terjeszkedése-visszahúzódása az évek során jobban detektálható.

4.2.5. Növényi tulajdonság-csoportok értékelése

A növényi tulajdonságok kiválasztása során számos kényszerbe ütköztem: adathiány, nem

megbízható adatok vagy besorolási nehézség miatt több növényi tulajdonságot ki kellett hagyni

az elemzésből, amelyek pedig fontosak lehetnek a szukcesszió szempontjából. Alig találtam

adatot a fajok specifikus levél-területére (SLA), pedig ez egy általánosan elfogadott és

alkalmazott tulajdonság, amely a fajok forrás-felhasználási stratégiájára utal (Weiher és mtsai.

1999). A terjedési típust pedig azért hagytam ki a vizsgálatból, mert viszonylag sok fajról nincs

irodalmi adat, a meglévő adatbázisok pedig sok faj esetében ellentétesek (Csontos 2001,

Poschlod és mtsai. 2003). Továbbá, több esetben azt tapasztaltam, hogy egy fajnak számos

terjedési módja lehetséges, és nem lehet eldönteni, melyik terjedési mód a legfontosabb. Nem

ismert számos endemikus és pannon vagy pannon-balkán elterjedésű faj csírázási igénye,

növekedési rátája és egyéb autökológiai tulajdonsága sem, pedig ezek a fajok a kutatási területen

fontos szerepet játszanak. Emiatt a felhasználható növényi tulajdonságok köre leszűkült. A
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külföldi adatbázisok adatait sokszor nem lehet adaptáció nélkül átvenni, hisz lehetséges, hogy

egy faj másként viselkedik azon a helyen, ahol az adatbázis készült, és másként hazánkban (pl.

Poa angustifolia Nagy-Britanniában örökzöld, míg nálunk csak alkalmanként telelnek át a

levelei). A hazai növényökológiai vizsgálatok nemzetközi szintű értékeléséhez elengedhetetlen

feladat, hogy a hazai flóra sok szempontú növényi tulajdonság besorolása a közeljövőben

elkészüljön (Csecserits és mtsai. 2003).

A felhasznált növényi tulajdonságok esetén is előfordult adathiány (pl. nincs hozzáférhető

irodalmi adat az Alkanna tinctoria magtömegéről és magbank típusáról), de ezek csak kevés fajt

érintettek, ezért véleményem szerint hiányuk nem befolyásolta jelentősen az eredményeket.

Besorolási nehézségeket szinte mindegyik vizsgált tulajdonságnál tapasztaltam (lásd

adatfeldolgozás 2.1.3.), melyeket több más szakértő bevonásával oldottam meg. A végleges

besorolásokat a függelékben (3. függelék) közlöm.

Az alkalmazott fajcsoportok mindegyike mutatott változást a vizsgált szukcessziós

folyamat során, és ezek sokszor hasonlóak voltak. Ez nem meglepő, hiszen pl. az egyévesek,

zavarást igénylők és antropogének átfedő fajcsoportok, ugyanígy az alacsony zavarástűrő fajok

nagy része évelő, emiatt mutatnak hasonló változást. Az egyes fajcsoportok más-más jellemzőjét

mutatja meg a szukcessziónak és más az értékelési lehetőségük is.

Az életforma-spektrum segítségével távoli vidékek szukcessziós viszonyai is összevethetők

(McIntyre és mtsai. 1999). A természetvédelem számára viszont nem az a fontos, hogy évelők

vagy egyévesek vannak-e jelen egy élőhelyen, hanem a ritka és védett fajok megjelenése fontos

számukra (Noss 1990). A zavarástűrés alapján képzett fajcsoportok szukcessziós viselkedésének

értékelése ezt segíti: az alacsony zavarástűrésű fajok gyakran ritka és védendő fajok. Az

élőhelyigény szerinti besorolás pedig amellett, hogy jelzi, hogy milyen jellegű élőhely tud

helyreállni az adott klimatikus és talajtani viszonyok között, részletgazdagabb

kategóriarendszere segítségével árnyaltabb képet tud adni a szukcessziós folyamatokról. A

magtömeg és lombmagasság jól mérhető tulajdonságok, ún. "easy trait"-ek, emiatt széles körben

alkalmazzák őket a vegetáció változásának vizsgálatakor (SHL-rendszer, Westoby 1998,

Leishman 1999, Weiher és mtsai 1999). Az őshonosság-kategóriák segítségével a szukcesszió és

az invázió kapcsolatát vizsgálhatjuk.

Egyes tulajdonság-csoportok változását és az ezt magyarázó lehetséges okokat a 14.

táblázatban foglaltam össze. Sok csoport nem várt változásait a folyamatos zavarásokkal és az

időnként adódó betelepedési lehetőségekkel, az ún. "regenerációs ablakokkal" lehet magyarázni.

Megfigyelésünk szerint a területen nőtt a juhlegeltetés mértéke a vizsgálat ideje alatt, valamint a



87

2000. év csapadékban szegény, aszályos volt. Mindkét jelenség okozhat a betelepedési

lehetőségeket a parlagokon.

14. táblázat: Az egyes tulajdonság-csoportok feltételezett változása szukcesszió során és a talált
változások, valamint a lehetséges magyarázatok röviden.

Tulajdonság Feltételezett
változás a

szukcesszió során

Talált változás Magyarázat

Teljes
fajszám

Teljes fajszám, mint a
diverzitás jellemzője nő
a szukcesszió során
(Bazzaz 1975)

a) Nem nőtt sem folt, sem
állományléptékben a tér-idő
helyettesítés alapján
b) Nőtt a monitorozás során minden
korcsoportban

a1) Csak a legelső pár évben nő, mi
nem ezt vizsgáltuk.
a2) Élőhely diverzitás hasonló az
egyes korcsoportokban.
b1) "Regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására
b2) A parlagok nincsenek még
egyensúlyban

Életforma Egyéves, kétéves, évelő,
fásszárú sorrendben nő a
dominancia
(pl. Grime 1979)

a) Már az 1. korcsoportban sok az
évelő
b) Tér-idő helyettesítés alapján az
egyévesek tömegessége csökken, az
évelőké nő
c) A monitoring alapján az
egyévesek borítása csökken, de
fajszáma nő, az évelők dominanciája
még az idős parlagokon is nő
d) A fásszárúak és a kétévesek
alárendelt szerepűek

a1) Csak a legelső  években van
egyéves dominancia, mi nem ezt
vizsgáltuk.
a2) Az évelők az egyévesektől
függetlenül betelepednek
b1) Nagy tér és időléptékben
érvényes az általános trend
c1) Folyamatos a betelepülés,
"regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására
d1) Ezek az életformák ezen a
klímán, ahol erdőssztyepp a
potenciális vegetáció, nem jó
"stratégiák"
d2) A fásszárú flóra az egész
régióban fajszegény

Lombmagas-
ság

A lombmagasság nő a
szukcesszió során

a) A 30-60 cm magasságú fajok a
legjelentősebbek minden
korcsoportban
b) Tér-idő helyettesítés alapján egyik
lombmagasság-csoport fajszáma sem
változott, borítása pedig az 1-3 m
magas fajoknak csökkent, a 3 m-nél
magasabb fajoknak nőtt.
c) Monitoring alapján az alacsony
(0-60 cm) és fa termetű (3 m<) fajok
fajszáma nőtt, míg a legkisebb és a
1-3 m magas fajok borítása
csökkent, a köztes fajok borítása
pedig több korcsoportban is nőtt.

a) A parlagokon erdőssztyepp a
potenciális vegetáció, gyep
dominanciával
b1) Nem a lombmagasság alapján
viselkednek eltérően a fajok
b2) A 1-3 m magas fajok az ún.
magas kórók, melyek a korai
szukcessziós állapotra jellemzők
visszaszorulnak
b3) A fásszárúak tömegessége
kismértékben nő
c1) Folyamatos a betelepülés,
"regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására, főleg gyepi
fajok telepednek meg
c2) Csak részben érvényes az
általános trend, a fa termetű fajok
alárendelt szerepűek,
c3) Az 1-3 m magas fajok, az ún.
magas kórók, melyek a korai
szukcessziós állapotra jellemzők,
visszaszorulnak
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Zavarástűrés A zavarástűrő fajok
részesedése csökken a
szukceszió során
(Grime 1979, 1987)

a) Legnagyobb mindenhol a magas
zavarástűrésű fajok tömegessége, és
ez nem változik
b) A tér-idő helyettesítés alapján a
zavarást igénylők fajszáma és
borítása csökken, alacsony
zavarástűrésűek fajszáma és borítása
nő
c) A monitoring alapján a zavarást
igénylő fajok száma nem csökken,
csak a borítása, a magas
zavarástűrésűek fajszáma és borítása
is nő

a1) Parlagok fél-természetes
élőhelyek, emiatt sok a magas
zavarástűrésű faj
b1) Érvényes az általános trend
c1) A zavarást igénylő fajok
visszaszorulnak, de nem tűnnek el
c2) Folyamatos a betelepülés,
"regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására

Élőhely Nyílt homokpusztagyep
a potenciális vegetáció,
ezért ennek fajai lesznek
dominánsak a
szukcesszió során, az
antropogén fajok
visszaszorulnak

a) Valóban a homokgyepi fajok
csoportja a legjelentősebb
b) A tér-idő helyetésítés alapján az
antropogén fajok visszaszorulnak, a
homokgyepi, száraz gyepi és erdei
fajok fajszáma és borítása is nő
c) A monitoring alapján az
antropogén fajoknak csak a borítása
csökkent, fajszáma nem, a többi
fajcsopot fajszáma az idősebb
parlagokon is nőtt, borítása viszont
csak az 1. korcsoportban nőtt.
d) A kevés erdei és ültetvényekhez
kötődő faj alárendelt szerepű

a1) Homokgyepi fajoknak a
legnagyobb a propagulumforrása
a2) Megfelelő termőhelyek
számukra a vizsgált parlagok
b1) Nagy tér és időléptékben
érvényes az általános trend
c1) Az antropogén fajok
visszaszorulnak, de nem tűnnek el
c2) Folyamatos a betelepülés,
"regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására idősebb
parlagokon is
d1) Az erdők és ültetvények flórája
történeti okok miatt fajszegény

Magtömeg A szukcesszió során  a
nagyobb magtömegű
fajok kerülnek előtérbe
(Fenner 1987)

a) Tér-idő helyetésítés alapján a
magtömeg-kategóriák fajszáma nem
változik
b) Tér-idő helyetésítés alapján a
magtömeg-kategóriák tömegessége a
4) kategóriában nő, a 3. és a 5-8.
kategóriában csökken
c) A monitoring alapján az 1. és 3.
korcsoportban minden magtömeg-
kategória fajszáma nőtt
d) A monitoring alapján az 1. és 3.
magtömeg-kategória tömegessége
csökkent, míg a többié egy-egy
korcsoportban nőtt.

a1) Nem a magtömeg alapján
viselkednek eltérően a fajok
b1) Nem kerülnek előtérbe a
nagyobb magtömegű fajok
szukcesszió során
c1) Folyamatos a betelepülése
mindenféle magtömegű fajnak,
"regenerációs ablakok" nyíltak
zavarások hatására idősebb
parlagokon is
d1) Az 1. és 3. magtömeg kategória
tömegesség-csökkenése csak idős
parlagokon történt meg, amit késői
szukcessziós átrendeződések
okozhatnak
d2) Egy-egy fontosabb faj
tömegesség-növekedése okozza az
adott magtömeg-csoport
növekedését.

Magbank A szukcesszió során a
tranziens magbankú
fajok kerülnek előtérbe
(Fenner 1987, Csontos
2001)

a) A tér-idő helyetésítés alapján a
hosszútávú perzisztens fajok
fajszáma és tömegessége is csökken,
míg a másik két kategóriának csak a
tömegessége nő
b) A monitoring alapján a tranziens
és hosszútávú perzisztens fajok
fajszáma is nő; a tranziens fajok
tömegessége nő az 1. korcsoportban,
rövidtávú perzisztenseké csökken a
3. és 4. korcsoportban,  a hosszútávú
perzisztenseké pedig nem változott

a1) Nagy tér- és időléptékben
érvényes az általános trend
a2) A kompetíciós folyamatok
kerülnek előtérbe, ezért a
hosszútávú perzisztensek
visszaszorulnak
b1) Érvényes az általános trend,
csak a folyamatos zavarások miatt a
hosszútávú perzisztens fajok nem
szorulnak teljesen vissza
b2) Nem jól ismert az egyes fajok
magbank-típusa, lehet, hogy sokkal
több hosszútávú perzisztens faj van
a parlagokon
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Klonalitás A szukcesszió során a
gerilla típusú fajok
kerülnek előtérbe
(Prach és Pyšek 1994)

a) A gerilla típusú fajok a
fajszámukhoz képest nagyobb
tömegességgel szerepelnek minden
korcsoportban
b) A tér-idő helyetésítés alapján nem
klonális fajok fajszáma és
tömegessége is csökken; klonális
fajok tömegessége nő
c) A monitoring alapján nem
klonális fajok fajszáma nő, de
tömegessége csökken
d) A monitoring alapján a falanx és
gerilla típusú fajok fajszáma nőtt,
míg tömegessége a falanx típusú
fajoknak az 1. korcsoportban nőtt, a
4. korcsoportban pedig csökkent. A
gerilla típusú fajok tömegessége nőtt
a 2. és 4. korcsoportban.

a) A növekedési sajátságaik miatt
ezek a fajok nagy tömegességet
tudnak elérni, általában sikeresek a
szukcesszióban
b1) A nem klonális fajok döntően
egyévesek, amelyek
visszaszorulnak a szukcesszió során
b2) Stabilabb közösségben a
hosszabbtávú helyfoglalás
sikeresebb
b3) Nagyobb időléptékben nincs
különbség tömegessség
szempontjából a falanx és gerilla
fajok sikeressége között.
c1) A nem klonális fajok döntően
egyévesek, amelyek
visszaszorulnak a szukcesszió
során, ugyanakkor az egyéves
fajösszetétel bővül
d1) Folyamatos a késői
szukcessziós fajok betlepedése
d2) A falanx típusú fajok
visszaszorulása a 4. korcsoportban
a ún.. magas kórók
visszaszorulásával magyarázható
d3) A folyamatos kisléptékű
zavarás a gerilla típusú fajoknak
kedvez.

Őshonosság A őshonos fajok lesznek
dominánsak, az
archeofitonok korábban,
a neofitonok később
szorulnak vissza
((Bastl és mtsai. 1997)

a) Az őshonos fajok a
legjelentősebbek
b) A tér-idő helyetésítés alapján
archeofiton fajok fajszáma és
tömegessége is csökken, a
neofitonoknak csak a tömegessége
csökken
c) A tér-idő helyettesítés alapján az
őshonos fajok fajszáma és borítása is
nő
d) A monitoring alapján az
őshonosak fajszáma minden
korcsoportban nő, neofitonoké az 1.
korcsoportban nő. Az archeofitonok
tömegessége a 3. korcsoportban, a
neofitonoké az 1. és 3.
korcsoportban csökken, az
őshonosaké pedig nő az 1. és 3.
korcsoportban.

a1) Sok természetközeli
propagulumforrás van a tájban
b1) Érvényes az általános trend
b2) Az archeofitonok többsége
szántóföldi gyom, megfelelő
zavarás hiányában eltűnnek. A
neofitonok sokfélék, nem mind
szorulnak vissza.
c1) Folyamatos a betelepedés és a
közösség alakulása
d1) Folyamatos a betelepedés és a
közösség alakulása
d2) Folyamatos zavarás miatt nem
tűnnek el teljesen a szántóföldi
gyomok, csak visszaszorulnak.
d3) A neofitonok között nemcsak
szántóföldi gyomok, hanem stabil
közösségekben terjedni képes,
valódi inváziós fajok is vannak.

4.2.7. A növényfajok szukcessziós viselkedése és a tulajdonságaik kapcsolata

A parlagon talált növényfajokat a szukcesszióban való viselkedésük alapján 3 fő csoportra

bonthatjuk: (1) nincs jellegzetes viselkedésük a szukcesszió során, mert ritka fajok, (2) nincs

jellegzetes viselkedésük a szukcesszió során, mert minden korcsoportban, minden évben

gyakoriak, (3) van jellegzetes viselkedésük, köthetők szukcessziós korhoz. A harmadik csoport
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viselkedését a C&RT vizsgálat alapján leginkább a zavarástűrés, majd az élőhelyigény és az

őshonosság magyarázza meg. Mind a zavarástűrés, mind az élőhelyigény a megtelepedést

befolyásoló tulajdonság, az őshonosság pedig azt írja le, milyen régóta van az adott faj jelen a

tájban, és segítette-e emberi hatás a megjelenését a Kárpát-medencében vagy nem. Az alapján,

hogy ez a három tulajdonság a meghatározója a parlagok szukcesszió során változó

fajkészletének, arra lehet következtetni, hogy a fajösszetételt nem a terjedési képesség eltérő

volta, hanem a fajok eltérő környezeti igénye határozza meg. Zobel (1997) szerint a szukcesszió

során kialakuló vegetációt a helyi környezet és ezen belül a propagulum-források minősége

befolyásolja leginkább. Valószínűleg a rosszul terjedő fajok nem jelennek meg a parlagokon,

vagy megjelenésük ritka. Továbbá az eltérő terjedési képesség szerint a szukcessziós

megjelentésben csak az első pár évben különülnek el a fajok, ami a mi vizsgálatunkban már nem

szerepelt (1. korcsoport a vizsgálat kezdetén már 1-5 éves parlagokból állt, átlagosan 3

évesekből).

Mind a zavarástűrés, mind az élőhelyigény szerinti fajcsoportosítás jobban magyarázta a

fajok viselkedését, mint az általánosan használt életforma-csoportok. Ennek oka az lehet, hogy

az életforma csoportokat a növényfajok hideg évszakban, tágabban véve pedig a stresszel

szemben mutatott stratégiája alapján alkották (Raunkiaer 1934, Weiher és mtsai. 1999), míg a

zavarástűrés szerinti csoportokat az emberi zavaráshoz való viszony alapján alkotta egy

kutatócsoport, az élőhelyigény pedig a fajok környezeti igényét írja le. Az élőhelyigény

kategória vegyes kategória, mert a fajok többségét a termőhelyigényük szerint csoportosítja

élőhely szinten, de egy fajcsoport, az antropogének valójában nem a talajviszonyokhoz, hanem a

művelt területekhez köthetők.

A parlagszukcessziót az emberi zavarás egy formájának (mezőgazdasági művelés) eltűnése

indítja el, ami szukcessziós folyamat elindulása előtt homogenizálta a termőhelyet (pl.

Römermann és mtsai 2005). A zavarás elmaradásával pedig elindul a termőhelyek újbóli

differenciálódása a növények szempontjából. Emiatt zavarástűrés és az élőhelyigény-összetétel

változása jobban leírja a parlagszukcessziót, mint az életforma-összetétel változása.

Mindezek alapján a parlagszukcesszió mechanizmusára vonatkozó kérdésre, azaz arra,

hogy miért az adott fajok jelennek meg és tűnnek el a szukcesszió során (1.2.1.3. fejezet),

vizsgálatunk alapján azt a rövid hipotetikus választ adhatjuk, hogy a fajok eltérő zavarástűrése és

élőhelyigénye határozza meg a fajok viselkedését. A kompetíció során leginkább az adott

termőhelyhez specifikusan alkalmazkodott fajok válnak dominánssá és a zavarást igénylő,

kompetíciót kerülő fajok visszaszorulnak. Az általam vizsgált parlagok termőhelyileg

heterogének, ezért a nyílt évelő homokpusztagyep és a zárt száraz gyepek fajai egyaránt



91

dominánsak lehetnek. Az eredményeink alapján arra következetünk, hogy a propagulum-

limitáció nem akadályozza a természetközeli élőhelyek kialakulását és nem meghatározó szerepű

a növényközösségek kialakulásában. Hasonló eredményre jutott (Halassy 2004a), amikor egy

szintén homoki parlag magbankját, magesőjét és a növényzetét vetette össze. Természetesen

vannak olyan fajok, melyek propagulum-limitáció miatt csak kis számban vagy egyáltalán nem

telepednek meg parlagokon, de a közösség szintjén nem ez a jellemző folyamat. A potenciális

végállapot (évelő nyílt és zárt homokpusztagyep) számos faja jelentős borításban képes

megtelepedni a parlagokon. A humusztartalom csökkenésével megváltozik az élőhely, nő az

abiotikus stressz, ami erősen szelektálja a késői szukcessziós stádium fajkészletét.

4.2.8. A vizsgálati módszerek értékelése

Az állomány léptékű vizsgálatban az egész parlag fajkészletét elemeztem, nem pedig

mintát vettem belőle. Ennek oka az volt, hogy az egész szántó szukcessziójáról akartam képet

kapni és a belső heterogenitást, az eltérő foltokat sem akartam kihagyni. Viszont az egyes

parlagok eltérő méretűek, emiatt néhány jellemzőt (pl. Shannon diverzitás) nem tudtam

számolni. További limitáció, hogy az egyes korcsoportokban eltérő számú parlag állt

rendelkezésre. Annak, hogy a 2. korcsoportban kevés szignifikáns eredményt kaptam,

valószínűleg részben az az oka, hogy csak 7 ilyen korú parlagot tudtam vizsgálni.

Az alkalmazott két megfigyelési módszernek, a tér-idő helyettesítésnek és a

monitorozásnak mások a módszertani jellemzői. A vegetáció-fejlődést sok tényező befolyásolja,

így a rendszernek magas a "zajszintje". Ezt a zajszintet csökkenthetjük növényi funkcionális

csoportok alkalmazásával, a mintaszám növelésével vagy akár a tér-idő helyettesítéssel. A tér-

idő helyettesítésen alapuló vizsgálat esetén egymáshoz hasonlítjuk a felhagyott területeket, míg

monitorozás során önmagához. Vizsgálatomban a tér-idő helyettesítéssel 36 év szukcessziójának

eredményét figyelhettem meg, míg monitorozással csak 5 évig követtem a változásokat. A 36

évet átfogó tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat egy jobb tesztje a 36 évig tartó monitorozás

lenne. Ennek is lennének a feldolgozás szempontjából limitációi: az időjárás évenkénti változása

egyedivé tesz minden vizsgálati periódust, valamint egyéb környezeti tényezők is folyamatosan

változhatnak, mint például a táji környezet. Esetünkben talajvízszint-süllyedés történt (Pálfai

2003), de a legelés intenzitása is folyamatosan változott.

Az időbeli megfigyelés előnye az, hogy részletgazdagabb, dinamikusabb képet ad a

szukcesszióról (Foster és Tilman 2000). Ennek az általánosítása viszont nehezebb, mivel szét

kell tudni választani a trendeket az időszakos fluktuációktól (Pickett és mtsai. 2001).
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Vizsgálatomban a monitoring során tapasztalt változások egy része megegyezik tér-idő

helyettesítés módszerével leírtakkal (robosztus változások), de a monitorozás jóval árnyaltabb,

dinamikusabb képet mutat, több nem várt változással, amelyben az időjárási fluktuációknak és a

lokális zavarásoknak lehet nagy szerepe. Általános tapasztalat, hogy a szukcesszió

előrehaladtával egyre kevésbé a felhagyás óta eltelt idő határozza meg a kialakuló vegetációt,

hanem egyre inkább az adott terület biotikus és abiotikus tényezői alakítják (Lepš és Rejmánek

1991). Ez lehet az oka az idősebb parlagokon talált nagy varianciának és változásoknak, amit a

kronoszekvenciás megközelítés nehezen detektál. A monitorozás megmutatja, hogy a vegetáció

fejlődése folyamatos, de már inkább az adott környezeti feltételeknek megfelelően változik.

4.3. Refúgiumok szerepe a szukcesszióban

Az állományléptékű vizsgálatokból már a vizsgálat első évében kiderült, hogy a parlagok

természetközeli vegetációját jellemző specialista fajkészletét, azaz az alacsony zavarástűrésűek

fajszámát mind a parlag kora, mind a parlag mérete befolyásolja. Ugyanakkor még az azonos

korcsoportba tartozó parlagok között is nagy volt a változatosság az alacsony zavarástűrésűek

fajszáma tekintetében. Ennek egyik lehetséges oka a parlagok eltérő táji környezete, aminek

része a lehetséges propagulumforrások eltérő mérete. További lehetséges ok az eltérő

tájhasználat a felhagyás után, az eltérő talajadottságok és az abiotikus tényezők parlagokon belüli

eltérő heterogenitása.

A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy valóban számít a táji környezet, azaz az általam

propagulumforrásként meghatározott területek kiterjedése meghatározza az alacsony

zavarástűrésűek fajszámát a parlagokon. A vizsgált propagulum-típusok közül legjobban a száraz

gyepek parlag szélétől mért 150 m-en belüli kiterjedése volt meghatározó. A száraz gyep

kategória tartalmazta a nyílt és zárt homokpusztagyep refúgiumokat is, és ezek tartalmazzák

mindkét élőhely fajait, amelyekből az alacsony zavarástűrésű fajcsoport döntően áll. Ugyanakkor

nem számított az erdők kiterjedése, amiből arra lehet következtetni, hogy ebben a tájban még

refúgium jellegű erdők sem tartalmaznak nagyszámú specialista, alacsony zavarástűrésű fajt. Ez

is alátámasztja azt az általános megfigyelést, hogy a Duna-Tisza közi Hátság közepén az erdei

flóra hiányos, alig pár karakterfaj található meg a tájban (Fekete és mtsai 2002). Ennek oka

viszont nincs tisztázva; egyrészt lehetséges a tájhasználatból eredő fajszegényedés, másrészt

klimatikus okok miatt szorulhatott vissza az erdei flóra, de még valószínűbb, hogy a két hatás

együttese alakította ki a jelenlegi mintázatot.
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A vizsgált refúgium távolságok közül a 150 m-es távolság volt a legjobb prediktora a

specialista fajszámnak, nem pedig a legközelebbi 50 m-es távolság. Más vizsgálatok kimutatták,

hogy a korlátozott terjedésre képes fajok évente csak pár métert tudnak átlagosan megtenni

(Honnay és mtsai 2002b). Azt is megvizsgálták, hogy a tipikusan korlátozottan terjedő

anemochor fajok magjai csak mintegy 10-20 m-t repülnek el átlagosan (Poschlod és mtsai 1998),

a myrmekochor fajokat pedig szintén csak pár 10 m-re viszik el a hangyák (Poschlod és mtsai

1998). A vizsgálatban szereplő alacsony zavarástűrésű fajok nagy részének pontos terjedési

típusát nem tudtam meghatározni, de több faj terjed közöttük széllel vagy hangyák segítségével.

Az az eredmény viszont, hogy nem az 50 vagy 100m-en, hanem a 150 m-en belüli refúgiumok

kiterjedése számít legjobban a specialista fajszám meghatározásakor, arra utal, hogy itt más

folyamatok is segítik a fajok terjedését, amelyek segítségével nagyobb távolságra is eljutnak. Ez

lehet a legeltetés vagy kisrágcsálók hatása is, amelyek összekötik a parlagokat és a kicsit

távolabb fekvő propagulumforrásokat. Más vizsgálatok is kimutatták, hogy egy természetközeli

tájban hasonló léptékben (200-400m-ig) hatnak a refúgiumterületek (Bossuye 2005).

4.4. Az eredmények kiterjesztésének, felhasználásának lehetőségei

4.4.1. A mintaterület és más parlagok szukcessziójának összehasonlítása

A kiterjeszthetőség érdekében összehasonlítottam a vizsgálati terület szukcessziós

jellemzőit más szukcessziós vizsgálatok eredményeivel. Sok kutatás eredménye azt mutatja,

hogy a szukcesszió során az eltelt idővel nőtt a fajszám a folyamatos betelepedés miatt (Odum

1969, Bazzaz 1975, Inouye és mtsai. 1987). Az általam vizsgált 54 parlagon ez sem folt-, sem

állományléptékben nem volt igaz. Valószínűleg már a szukcesszió kezdetén nagy mennyiségű

propagulum állt rendelkezésre és a parlagok területe elég nagy ahhoz, hogy sok faj meg tudjon

telepedni. Az eltelt idő során az egyes fajcsoportok egymást váltották fel, nem az összfajszám

változott.

Sok mérsékelt égövi vizsgálat eredménye, hogy először az egyévesek jelennek meg a

szukcesszió során, majd a kétévesek és végül az évelők és fásszárúak lesznek dominánsak

(Keever 1979, Pickett 1982, Lepš 1987, Myster és Pickett 1988, 1990, 1994). A tér-idő

helyettesítéssel végzett felméréseim alátámasztották ezt az általános megfigyelést is, valóban

csökkent ez egyévesek fajszáma és tömegessége, míg az évelőké nőtt. Viszont az eltelt 5 év alatt

nőtt az egyévesek fajszáma az idősebb korcsoportokban, és elmaradt a tömegességük

csökkenése. Az évelők fajszáma ugyan nőtt az 5 év alatt, viszont a tömegességük csak az 1.

korcsoportban nőtt, pedig a 2. korcsoportban is ezt vártuk volna. Ez alapján úgy tűnik, hogy
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lelassult a szukcesszió, aminek egyik lehetséges oka a legeltetés intenzitásának növekedése lehet.

A legeltetés eltávolítja a biomasszát és újra nyílt felszíneket hoz létre, azaz folytonos zavarást

jelent. A zavarás a legeltetés léptékében újra és újra megállítja a szukcessziót, sőt újra létrehozza

a kiinduló helyzetét, azaz elölről indítja a folyamatokat. Hasonló hatású lehet egy jelentős

szárazság is, mint amilyen 2000-ben volt. Ezek alapján a vizsgált területen a különböző

életformájú fajok betelepedési sorrendje megfelel az általános trendnek, bár a fellépő zavarások

lassíthatják, sőt megállíthatják ezt a betelepedést.

Más európai száraz gyepek termőhelyén, tápanyag-gazdagabb talajokon a szukcesszió

során jóval kevesebb specialista és sokkal több generalista és gyom jellegű faj települ be

(Osbornova és mtsai. 1990). Ellentétben Prach és munkatársai (1993) eredményeivel, a mi

esetünkben a tápanyag-szegénység nem lassította a szukcessziót. Tápanyaggazdag, csernozjom

talajon, Dél-Alföldön végzett hasonló szukcessziós vizsgálat pedig éppen azt találta (Molnár

1997a, b; Molnár és Botta-Dukát 1998), hogy a szukcesszió lassú, a folyamat során a specialista

fajok még 40 év múlva sem jelentek meg. A legvalószínűbb oka ennek az, hogy egyrészt a

tápanyagszegény homoki talaj specialistái jelen vannak a táji környezetben, és be tudnak

települni, a többi kompetítor pedig visszaszorul, másrészt a tápanyaggazdag csernozjom talajon a

generalista és gyom jellegű fajok is meg tudnak telepedni, és megakadályozzák a specialista

fajok megtelepedését.

A szukcessziós folyamat végső fajösszetételét és szerkezetét nem lehet pontosan

meghatározni, mivel ez függ a zavarásoktól és a változó abiotikus háttértől (Pickett és

McDonnell 1989). Ezt támasztja alá a mi eredményünk is. Az egyéves felmérés alapján úgy tűnt,

hogy az általunk vizsgált régebben felhagyott területek stabilak, hisz nem volt különbség

közöttük a felhagyás ideje alapján. Ugyanakkor az eltelt 5 év alatt történtek szignifikáns

változások az egyes fajcsoportok fajszámában és tömegességében a régen felhagyott területeken

is, ami arra utal, hogy csak látszólagos volt stabilitás. A változások oka sokféle lehet: szárazság,

megnövekedett legelés vagy valami egyéb, általunk nem ismert tényező. Ilyen változások

bármikor bekövetkezhetnek, tehát bármikor változhat a már kialakult fajösszetétel és szerkezet

is.

4.4.2. Természetvédelmi kezelési javaslatok

A vizsgálatot a Duna-Tisza közén, természetközeli gyepekhez közel fekvő, homoktalajú

felhagyott szántókon és szőlőkön végeztük. Azaz a vizsgálatok eredményei leginkább az ilyen

adottságú területekre érvényesek. Az eredmények egy része viszont érvényes lehet más, eltérő
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adottságú felhagyott területek szukcessziójára vonatkozóan is. Egyrészt fontos eredmény, hogy

számos homoki specialista faj képes megtelepedni, és tömegessé válni felhagyott területeken. A

felhagyott területekhez közeli, hasonló abiotikus adottságú, nagyméretű természetközeli élőhely

sok propagulumot tud szolgáltatni, ezáltal lehetőség van a felhagyott területeken a regenerációra.

Tehát, amennyiben van a felhagyott terület közelében propagulumforrás, akkor várható a nyílt

homokgyep fajainak (Pl. Stipa borysthenica, Festuca vaginata) a megtelepedése. Ezt a

természetvédelemben érdemes kihasználni, azaz lehetőséget adni a spontán fejlődésre. Számos

más hazai vizsgálat is kimutatta, hogy felhagyott területeken fajgazdag élőhelyek jöhetnek létre

spontán módon (pl. Baráth 1963, Barina 2000, 2001).

Másrészt a homoki felhagyott területekre is igaz, hogy az egyévesek és szántóföldi

gyomok dominanciája jellemzi a kezdeti szukcessziót, de már az első években képesek a

természetes gyepek évelő fajai is megtelepedni és 5-10 év alatt tömegessé is válhatnak.

Kompetíciós nyomásuk hatására a szántóföldi gyomok (pl. Ambrosia artemisiifolia) gyorsan

visszaszorulnak. Amennyiben lehetséges, érdemes megvárni a szántóföldi gyomok spontán

eltűnését.

Vizsgálataim alapján a felhagyott területek kezelésére vonatkozóan két javaslatot lehet

megfogalmazni. (1) Egyrészt nem feltétlenül kell a felhagyást követően mesterségesen

beavatkozásokat (erdőtelepítés, gyepvetés) végezni, hisz spontán módon is kialakulhatnak

értékes állományok. Beavatkozásra csak akkor van szükség, ha ez valami miatt nem lehetséges

(pl. nincs propagulum vagy nem a megfelelő formában történik a fejlődés (pl. inváziós

növényfajok válnak uralkodóvá – Asclepias syriaca, Robinia pseudo-acacia). Nemcsak

természetvédelmi területeken belül érdemes ezt figyelembe venni, hanem azon kívül is, hisz a

spontán módon kialakuló élőhelyek mindenképp jobbak és hosszútávon stabilabbak egy telepített

akácos vagy nemes nyaras állománynál. (2) Másik fontos javaslatom, hogy kerülni kell a

felhagyott és épp fejlődés alatt lévő területeken a gyakori zavarást, azaz például az intenzív

legeltetést, mivel ez lassítja vagy akár meg is fordíthatja a szukcessziót. Ezen belül is kerülendő

vagy csökkentendő a juhlegeltetés, hisz a juh nem őshonos legelő állat a Kárpát-medencében

(Kordos 1987), emiatt kérdéses, hogy a hazai vegetáció mennyire alkalmazkodott az erős

juhlegeléshez. Viszont a korlátozott mértékű legeltetés hozzájárulhat a szukcesszió

sikerességéhez, mivel segíti a propagulumok terjesztését (Gibson és mtsai 1987, Poschlod és

Bonn 1998). Ma még kevés az ismeretünk a legelés magyarországi száraz gyepek dinamikájában

betöltött szerepéről, emiatt mindenképp szükséges a folyamatos megfigyelése az ilyen jelegű

kezeléseknek.
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Összességében elmondható, hogy a tér-idő helyettesítés, mivel azonnali eredményt ad,

lényegesen jobban használható a természetvédelem aktuális kérdéseinek gyors megválaszolására.

Ugyanakkor az eredmények értelmezéséhez nélkülözhetetlenek a hosszú távú vzsgálatok

tapasztalatai.
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5. A FELTETT KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA

A feltett kérdésekre adott válaszok:

1. A különböző korú parlagok foltléptékben, a fajkészlet szempontjából milyen mértékben

hasonlítanak a céltársulásnak tekinthető nyílt évelő homokpusztagyepre?

Foltléptékű vizsgálat alapján a homoki parlagok regenerációja gyors, mintegy 25 év alatt évelő

nyílt homokpusztagyephez hasonló foltok alakulnak ki. Az 1. és 2. korcsoportú parlagokon még

nincsenek, de a 3. és 4. korcsoporthoz tartozó parlagokon már vannak a teermészetközeli évelő

nyílt homokpusztagyephez hasonló foltok.

2. Vannak-e a szukcesszió során hasonlóan viselkedő fajok foltléptékben? Az egyes vizsgált

növényi tulajdonságok szempontjából homogének-e a hasonlóan viselkedő fajok csoportja?

Ötféle hasonlóan viselkedő fajokból álló csoportot tudtunk elkülöníteni: (1) a fiatal parlagokhoz

kötődő fajok, (2) csak természetközeli gyepekben megjelenő fajok (3) mindenhol megjelenő

fajok (4) mindenféle korú parlaghoz kötődő fajok, valamint (5) idős parlagok és természetközeli

gyepek közös fajai. Nincs olyan fajcsoport, amely kizárólag az idős parlagokhoz volna köthető.

Ezek a fajcsoportok eltérő életforma, élőhelyigény, zavarástűrés és őshonosság-spektrummal

jellemezhetők.

3. Hogyan változik a parlagok fajszáma és a fajösszetétele foltléptékben a szukcesszió során?

Folt léptékben a szukcesszió során nő, majd csökken a fajszám, viszont a fajösszetétel jelentősen

megváltozik: az alacsony zavarástűrő, évelő fajok lesznek dominánsak.

4. Van-e különbség a talajjellemzők alapján a homoki parlagok egyes korcsoportjai között?

Magasabb volt az 1. korcsoport, azaz legfiatalabb parlagok talajának kálium, foszfor és humusz-

tartalma, mint a többi korcsoport, azaz idősebb parlagoké.

5. Mely fajok alkotják a felhagyott és regenerálódó homoki parlagok növényzetét, és közülük

melyek a domináns fajok? Képesek-e védett, ritka fajok a betelepülésre?
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A felhagyott homoki parlagokon domináns fajok között van nyílt homokgyepi évelő faj (pl. Stipa

borysthenica), gyom jellegű, antropogén egyéves (pl. Bromus tectorum) és neofiton évelő

özöngyom (pl. Asclepias syriaca) is. A leggyakoribb fajok összetétele jól jellemzi a parlagok

erősen zavart állapotát. A parlagok spontán regenerációja során számos védett és ritka faj is

képes a megtelepedésre.

6. Tér-idő helyettesítéssel vizsgálva a szukcessziót, azaz idősornak tekintve a különböző korú

parlagokat, állomány, azaz parlag léptékben változik-e az egyes, növényi tulajdonságok

alapján képzett fajcsoportok fajszáma és tömegessége?

Tér-idő helyettesítés alapján a felhagyás utáni első években a fajösszetétel hamarabb, a

tömegességviszonyok lassabban alakulnak ki. A fiatal parlagokon az egyéves, zavarást igénylő

vagy magas zavarástűrésű fajok a dominánsak, de már ebben a stádiumban megjelennek évelő

növényfajok. Mind a fajszám, mind a tömegesség tekintetében a változások leginkább az 1. és a

2. vagy az 1. és a 3. - 4. korcsoport között mutathatók ki. A növényi tulajdonságok mindegy fele

nem mutatott változást sem a fajszám, sem a borítás tekintetében.

7. 5 év alatt, folyamatában vizsgálva a szukcessziót, a különböző korú parlagokon állomány

léptékben változik-e az egyes, növényi tulajdonságok alapján képzett fajcsoportok fajszáma

és tömegessége?

Igen, számos fajcsoport fajszáma és tömegessége is változott a szukcesszió során. A fajcsoportok

alkalmasnak bizonyultak a szukcesszió folyamatának leírására és árnyalták a tér-idő

helyettesítésen alapuló vizsgálat során kapott képet.

8. A tér-idő helyettesítéssel készült felmérés alapján készíthető, a szukcesszió következő 5 évére

vonatkozó predikciók mennyiben felelnek meg az 5 évet átfogó monitorozás eredményeinek?

A tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat jól jelezte előre a szukcessziós változásokat, a

monitorozás jellegű vizsgálat megerősítette ezt. A predikált fajszám és tömegességváltozások

nagyrész megvalósultak. A predikált stabilitás viszont sok esetben nem következett be, a

monitorozás során számos nem várt fajszám és tömegesség változást tapasztaltunk.
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9. Van-e különbség a predikciók igazolódásában, ha a tér-idő helyettesítésen alapuló

vizsgálatot egy alkalommal (5 év múlva) megismételt vizsgálat eredményével, vagy az 5 éven

keresztüli folyamatosan végzett monitorozás eredményével vetjük össze? Milyen fluktuációk

mutathatók ki az 5 éven keresztüli folyamatosan végzett monitorozással?

Kimutattam, hogy a folyamatos monitoring eredményeinek összesítése több információt ad a

vegetációfejlődésről, mint az egyéves vizsgálat, amely jóval esetlegesebb. Több predikció

igazolódott, ha a vizsgálatot 5 éven keresztül ismételtük meg.

10. Melyek a felhasznált két módszer (tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat, monitorozás)

jellemzői?

A vizsgálataink alapján a kronoszekvenciás megközelítés előnye, hogy a szukcesszió általános

trendjét mutatja meg, valamint egy már lezajlott folyamat eredményét írja le, míg a hátránya,

hogy a monitoringhoz képest jóval statikusabb képet ad. Ezzel összehasonlítva a monitoring

előnye, hogy dinamikusabb és részletesebb képet ad a szukcesszióról, a variációk finomabb

részleteit is megmutatja, de a hátránya, hogy a helyi hatások jelentősen befolyásolják, kevesebb

információt ad a lehetséges jövőről, és nehéz elválasztani a trendet és a fluktuációkat.

11. A vizsgált növényi tulajdonságok közül melyik határozza meg legjobban a növényfajok

szukcesszió során való megjelenését?

A vizsgált növényi tulajdonságok közül a zavarástűrés és az élőhelyigény határozta meg

leginkább a növényfajok szukcessziós viselkedését. Ez arra utal, hogy a vizsgált tér- és

időléptékben nem a terjedési képesség, hanem a tartós megtelepedés sikeressége a meghatározó a

parlagok növényzetének kialakításában.

12. A parlagok körüli természetközeli refúgiumok élőhelyi minősége, kiterjedése, parlagtól való

távolsága hogyan határozza meg a parlagokon megtelepedő alacsony zavarástűrésű,

specialista fajok számát?

Az alacsony zavarástűrésűek számát a vizsálati területen legjobban a parlagtól 150 m-es

távolságban lévő, száraz gyep típusú refúgiumok kiterjedése határozta meg. A refúgium erdők

mérete nem befolyásolta az alacsony zavarástűrésűek fajszámát a parlagokon.
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6. KITEKINTÉS

Egy kiskunsági homoki parlagszukcessziót tanulmányozásával arra a kérdésre feleltem,

milyen növények és mikor vesznek részt a szukcesszióban (1.2.1. fejezet) Az eredmények

alapján pontosabb hipotéziseket lehet tenni a folyamat okait feltáró "miért vesznek részt"

kérdésre. Az elvégzett vizsgálatot alapvetően kétféle irányba lehet kiterjeszteni: (1) bővebb

leírást adunk a szukcesszió folyamatáról, vagy (2) a szukcessziót meghatározó okokra,

mechanizmusokra adunk vizsgálatokkal megalapozott választ.

A szukcesszió leírását kiterjeszthetjük térben és időben is. Térbeli kiterjesztés esetén

bővíthetjük a vizsgálati objektumok számát ugyanebben a tájban, bevonhatunk más

tájegységeket, valamint bővíthetjük a térléptékek számát. Az MTA ÖBKI kutatócsoportja 2006-

ban induló Jedlik Ányos kutatási pályázat keretében elkezdte a homoki parlagszukcesszió és a

tájszerkezet kapcsolatának vizsgálatát egy nagyobb térléptékben, a Duna-Tisza közi

Homokhátság területén. A térlépték kiterjesztésével foglalkoztak Bartha és munkatársai (2003a),

amikor ugyanezen az objektumsoron a mikrocönológiai, faj-faj kapcsolat szintjén vizsgálták a

szukcesszió jellegét.

Időbeli kiterjesztés esetén hosszabb távon végezzük el a szukcesszió vizsgálatát vagy

megpróbálunk részletesebb múltbeli adatokhoz jutni. A hosszú távú vizsgálat esetében zavaró,

hogy nem várt, illetve nem kontrollálható változások történhetnek, például újra elkezdik a

szántóföldi művelést, a meglévő ültetvényeket és a belőlük származó nem őshonos fajok alkotta

foltokat kivágják, esetleg égés vagy újabb aszály következik be (Hahn 2006). A nem várt

tényezők egy részét a terület tudományos célú kezelésével lehet kontrollálni. Kérdés, hogy

mekkora területen kaphat elsőbbséget a természetvédelmi kezeléssel szemben a kutatás, azaz

például az ültetvényeket és a belőlük származó sarjerdőket eltávolítsák-e vagy nem. Nagyobb

kutatási energia befektetése előtt ezt a kérdést mindenképp tisztázni kell. Részletesebb múltbeli

adatokhoz a mi vizsgálati területünk esetén az eddig nem hozzáférhető műholdas felvételekből

lehet jutni. A továbbiakban tervezzük a vizsgálatok 5 évente való megismétlését és a

részletesebb múltbéli adatok beszerzését.

További kiterjesztési lehetősége a szukcessziós folyamat vizsgálatának, ha nemcsak az

edényes növényfajok, hanem más élőlénycsoportok szukcesszió során mutatott viselkedését

vizsgáljuk. Gallé és munkatársai (2007) gerinctelen közösségek, Puskás (2006) pedig

egyenesszárnyú közösségek összetételét vizsgálták a parlagokon.

A "miért az adott fajok vesznek részt a szukcesszió adott stádiumában" kérdésre (1.2.1.3.

fejezet) részben a vizsgálatom alapján megfogalmazott hipotézisek alapján megtervezett
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kísérletekkel lehet válaszolni. A következő, mechanizmusra vonatkozó kérdések tehetők fel: a)

Igaz-e, hogy a kialakuló vegetáció összetételét leginkább a megtelepedés sikere befolyásolja? b)

A megtelepedés sikere mennyiben függ a faj autökológiai tulajdonságaitól? c) A ritkán

megtelepedő fajok esetén valóban propagulum-limitáció okozza a ritkaságot? d) Szántóföldi

gyomfajok a zavarás hiánya, a talajviszonyok megváltozása vagy a kompetíció miatt szorulnak

vissza?

Kísérletek esetén a tényezők egy részét kontroláljuk, például meghatározott fajokat vagy

fajcsoportokat telepítünk vagy távolítunk el a szukcesszió különböző fázisai során. Szabó és

munkatársai (2003) a nyílt évelő homokpusztagyep 3 domináns faját vetették a szukcesszió első

évében és többféle tápanyag-eltávolító kezelés hatását vizsgálták a szukcesszió kezdeti

stádiumában. Halassy (2004a) a mageső és a magbank szerepét vizsgálta különböző korú homoki

parlagok szukcessziója során. Margóczi és munkatársai (1996) pedig a térbeli kiterjedés és a

szukcesszió sebessége közötti kapcsolatot vizsgálták kontrollált méretű nyílt foltok létesítésével

homoki gyepekben. További kísérletes vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy

megismerjük a fajok terjedési és megtelepedési képességét befolyásoló tényezőket, a parlagokon

kialakuló növényzet szerkezetét meghatározó folyamatokat, az egyes inváziós növényfajok

szukcesszióban tapasztalt sikerességének okait, valamint a legelő állatok propagulum

szállításban betöltött szerepét.

A kutatási eredményeket fel kell használni a felhagyott szántók és gyepek kezelése során.

Természetvédelem számára fontos kérdés, mikor lehet teret engedni a spontán folyamatoknak,

illetve mikor érdemes energiát fektetni a beavatkozásba. Megfelelően részletes tapasztalatok

hiányában sokszor a "megérzés" vagy "elvárás" vezérli a természetvédelmi kezeléseket, mint

például:  "akácos rossz, ki kell vágni", "legeltetni kell a gyepet", "gyomokat el kell tüntetni". A

döntések megalapozottságát segíti elő az eddigi vizsgálatok és tereptapasztalatok alapján, a

Kiskunsági Nemzeti Park számára készített szakértői rendszer (Botta-Dukát és mtsai 2005). A

szakértői rendszer további finomítására folyamatosan szükség van, ennek során a további

kutatási eredményeket is be kell építeni a rendszerbe. A szakértői rendszer finomítására és az

ismereteink bővítésére ad lehetőséget a megvalósult természetvédelmi kezelések folyamatos

monitorozása, ami a kezelő számára is fontos információt szolgáltat a kezelés hatékonyságáról.

Épp ezért az ilyen jellegű kutatások bővítésére és a természetvédelemmel való együttműködésre

nagy szükség van.

Nemcsak a természetvédelem, hanem a mezőgazdaság és a tájtervezés is alkalmazhatja a

homoki parlagok szukcessziójával kapcsolatos eredményeinket. Szükséges az eddigi gyakorlat és

a jogszabályi környezet felülvizsgálata, ugyanis a rossz termőképességű területeken nem
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célszerű a szántóföldek művelésben tartása, azaz termelés nélküli évenkénti felszántása. Ez a

gyakorlat csak a korai szukcessziós stádiumhoz kötődő gyomfajok, például az allergén parlagfű

(Ambrosia artemisiifolia) számára kedvező, ugyanakkor megakadályozza a parlagon a gyepek

spontán kialakulását. Törvényi szabálozókkal, támogatásokkal kell segíteni a rossz adottságú

szántók művelési ágának változtatását, gyephez vagy erdőhöz sorolását és rajtuk a tájba

illeszkedő növényzet kialakítását akár a spontán szukcesszió felhasználásával, akár a szukcesszió

gyorsításával. Sok esetben a spontán szukcesszió a legjobb választás (Prach és Pysek 2001), de

bizonyos helyzetekben (pl. özöngyomok túlsúlya esetén) szükség lehet a szukcesszió

gyorsítására őshonos és a potenciális vegetációnak megfelelő gyepi fajokból álló magkeverék

vetésével vagy tájba illő, őshonos fafajjal végzett erdősítéssel. Viszont mindenképp kerülni kell a

nem megfelelő növényfajokkal végzett "szukcesszió-gyorsítást" mivel az hosszútávon nem

fenntartható növényzetet eredményez, így sem természetvédelmi, sem gazdasági szempontból

nem lesz sikeres. Annak érdekében, hogy az előbb említett szempontok a jogi szabályozáson

keresztül is megvalósuljanak, erősíteni kell a kutatás és a területkezelésre ható egyéb területek

(gazdasági szabályozás, önkormányzatok stb.) közötti kapcsolatot.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az élőhelyek nagy mértékű pusztulása visszafordíthatatlan károkat okoz az élővilágban, de

az emberi zavarás csökkenése utáni spontán szukcesszió során olyan új élőhelyek alakulhatnak

ki, amelyek sok tulajdonságukban hasonlítanak a természetes élőhelyekhez. Dolgozatomban

homoki parlagokon folyó spontán szukcessziót írtam le több szempontból, amely szintén az

eredetihez sokban hasonlító vegetációt hozott létre.

A vegetáció foltléptékében végzett vizsgálat alapján mintegy 20 év alatt a parlagokon

kialakulhatnak a nyílt évelő homokpusztagyeppel mind a fajösszetétel, mind a

dominanciaviszonyok tekintetében azonos növényközösségek. A szukcesszióban résztvevő

növényfajok viselkedésük alapján csoportosíthatók és ezek a csoportok a fajok növényi

tulajdonságainak a kombinációjával jellemezhetők.

Az állományléptékű vizsgálatok a parlagok gyors regenerációját mutatják. Homoki

parlagokon az antropogén élőhelyekhez kötődő egyévesek dominanciája csak nagyon rövid

ideig, 1-4 évig tart, majd gyorsan visszaszorulnak. Már a kiindulási fajkészletben is szerepelnek

a nyílt és zárt homokpusztagyepre jellemző fajok, amelyek hamar dominánssá válnak, és

kialakítják a régióra jellemző formációt, a gyepet. A fásszárúak még a szukcesszió késői

stádiumában is csak alárendelt szerepet játszanak. Ugyanakkor a homoki parlagszukcesszió

jellegzetessége, hogy folyamatosan jelen van egy zavarástűrő, részben egyévesekből álló

fajkészlet is, ami azzal magyarázható, hogy ezen a klímán az amúgy sem teljesen záródó

vegetációban már kis bolygatás hatására is nyílt felszínek keletkeznek. A parlagszukcesszióban

részt vevő növényfajok egy része bizonyos szukcessziós korhoz kötődik, és ezt a vizsgált

növényi tulajdonságok közül legjobban a zavarástűrés és az élőhelyigény határozta meg.

A szukcessziós folyamat leírására alkalmazott két vizsgálati módszer, a tér-idő

helyettesítésen alapuló egy éves felmérés és az 5 éven keresztül való monitorozás is alkalmas a

szukcessziós trendek leírására. A tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálatok előnye, hogy egy

már lezajlott folyamat fő trendjeit mutatja meg, míg hátránya, hogy statikusabb képet ad a

szukcesszióról. A monitoring előnye, hogy dinamikusabb, részletesebb képet ad a folyamatról,

de hátránya, hogy a lokális különbségek jobban befolyásolják az eredményét, és kevésbé

különbözteti meg a trendeket és a fluktuációkat.

A  specialista fajok megtelepedését a parlagokon legjobban a száraz gyepi refúgiumok

parlagoktól határától számított 150 m távolságon belül lévő állományainak kiterjedése határozta

meg. Tehát nemcsak a közvetlen környezet játszik szerepet a fajkészlet kialakításában, viszont az

erdőmaradványok szerepe fajforrásként elhanyagolható.
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9. SUMMARY

On the global scale, the agricultural land use causes irreversible damage in nature, but

locally, after abandonment of agricultural fields new habitats can develop which are similar to

natural habitats in many of their characteristics. In this study, I described and analysed

spontaneous succession on sandy old-fields which led to a vegetation similar to the natural

grasslands of the region.

According to the patch-scale research, in about 20 years plant communities can develop on

old fields which have the same species composition and abundance as the open perennial sandy

grasslands.

Results at the scale of the whole old-fields show fast regeneration. The dominance of

annuals associated to anthropogenous habitats on sandy old-fields lasts only for a short period of

1-4 years. The species of open and closed sandy old-fields which are in the starting species pool

become dominant soon and develop the grassland, the characteristic vegetation type of the

region. Woody species play a subordinate part even in the late stages of succession. The

disturbance-tolerant species pool, partly consisting of annuals, is continuously present because

their micro-habitat, the small gaps, are present at each stage of the succession of the open

grassland. Many of the plant species are associated to a certain successional age. I explained

those associations by means of traits that reflect disturbance-tolerance and habitat-preference.

I applied two methods for describing the main successional trends: space-for-time

substitution in the first year of the study, and a five-year long monitoring. The advantage of the

former one is that it shows the main trends of a process that has already completed while its

disadvantage is that it gives a static view of succession. The advantage of the latter is that it

provides a more dynamic and detailed view, but its results are influenced by local conditions and

annual weather fluctuations and makes perception of the general trends difficult.

The colonization of specialist species is determined by the area of dry grassland refugia

within 150 m distance from the edges of old-fields. Thus not only the neigbour community play

an important role in the floristic composition of old-fields, while the role of forest remnants as

propagule sources are negligible.
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módosított változata

1957 L-34-39B/d 1:25000 MH - TÁTI
1968 L-34-39B/d 1:25000 MH - TÁTI

1977-78 606-241 1:10000 FÖMI
1987 L-34-39B/d 1:50000 FÖMI 1983-ban készült térkép

felújított változata
1989 L-34-39B/d 1:25000 FÖMI 1982-ben készült térkép

felújított változata

Felhasznált légifotók:

Készítés ideje Fényképszám Készítő Adatszolgáltató
1950 40/950/104 MH - TÁTI MH - TÉHI
1954 245/034/54 MH - TÁTI MH - TÉHI
1956 443/956/166-168 MH - TÁTI MH - TÉHI
1965 65-/443/7503 MH - TÁTI MH - TÉHI
1975 75-079/4650 FÖMI FÖMI
1988 2113/8427 MH - TÁTI MH - TÉHI
1989 89-430/1233 MH - TÁTI MH - TÉHI
1994 94-376/1106 MH - TÁTI MH - TÉHI
1997 színes

sárkányrepülés
2000 2000-085/4322 FÖMI FÖMI
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2. Függelék. A blokk- osztályozásnál használt (3. táblázat) fajnév-kódok feloldása.

ACERNEGU Acer negundo
ACHICOLL Achillea collina
ACINARVE Acinos arvensis
AILAALTI Ailanthus altissima
ALKATINC Alkanna tinctoria
ALLIVINE Allium vineale
ALYSALYS Alyssum turkestanicum
ALYSTORT Alyssum tortuosum
AMBRARTE Ambrosia artemisiifolia
ANCHOFFI Anchusa officinalis
ANTHRUTH Anthemis ruthenica
APERSPIC Apera spica-venti
ARENSERP Arenaria serpyllifolia
ARTECAMP Artemisia campestris
ASCLSYRI Asclepias syriaca
ASPAOFFI Asparagus officinalis
ASTRVARI Astragalus varius
BASSLANI Bassia laniflora
BOTHISCH Bothriochloa ischaemum
BROMMOLL Bromus hordaceus
BROMSQUA Bromus squarrosus
BROMSTER Bromus sterilis
BROMTECT Bromus tectorum
BUGLARVE Buglossoides arvensis
CALAEPIG Calamagrostis epigeios
CAMEMICR Camelina microcarpa
CANNSATI Cannabis sativa
CARELIPA Carex liparicarpos
CAREPRAE Carex praecox
CENTAREN Centaurea arenaria
CERABRAC Cerastium brachypetalum
CHENALBU Chenopodium album
CHONJUNC Chondrilla juncea
CIRSARVE Cirsium arvense
CLEISERO Cleistogenes serotina
CONVARVE Convolvulus arvensis
CONYCANA Conyza canadensis
CRATMONO Crataegus monogyna
CREPRHOE Crepis rhoeadifolia
CYNODACT Cynodon dactylon
CYNOOFFI Cynoglossum officinale
DESCSOPH Descurainia sophia
DIANSERO Dianthus serotinus
ECHIRUTH Echinops ruthenicus
ECHIVULG Echium vulgare
ELYMREPE Elymus repens
EQUIRAMO Equisetum ramosissimum
EROPVERN Erophila verna
ERYNCAMP Eryngium campestre
ERYSCANA Erysimum canum
EUPHCYPA Euphorbia cyparissias
EUPHSEGU Euphorbia seguieriana
FALLCONV Fallopia convolvulus

FESTVAGI Festuca vaginata
FESTWAGN Festuca wagneri
FUMAPROC Fumana procumbens
GALIVERU Galium verum
GYPSFAST Gypsophila fastigiata
GYPSPANI Gypsophila paniculata
HELIAREN Helicrysum arenarium
HOLOUMBE Holosteum umbellatum
JUGLREGI Juglans regia
KOELGLAU Koeleria glauca
LAMIAMPL Lamium amplexicaule
LAPPSQUA Lappula squarrosa
LINAGENI Linaria genistifolia
MEDIFALC Medicago falcata
MEDIMINI Medicago minima
MINUGLOM Minuartia glomerata
MINUVERN Minuartia verna
MUSCCOMO Muscari comosum
OENOERYT Oenothera biennis
PIMPSAXI Pimpinella saxifraga
POA ANGU Poa angustifolia
POA BULB Poa bulbosa
POLYAREN Polygonum arenarium
POPUALBA Populus alba
POTEAREN Potentilla arenaria
ROBIPSEU Robinia pseudo-acacia
SALSKALI Salsola kali
SAPOOFFI Saponaria officinalis
SAXITRID Saxifraga tridactylites
SCABOCHR Scabiosa ochroleuca
SECASYLV Secale sylvestre
SEDUHILL Sedum  sartorianum
SENEJACO Senecio jacobaea
SILECONI Silene conica
SILELATI Silene latifolia ssp. alba
SILEOTIT Silene borysthenica
SOLIVIRG Solidago virga-aurea
STIPBORY Stipa borysthenica
STIPCAPI Stipa capillata
TARAOFFI Taraxacum officinale
TEUCCHAM Teucrium chamaedrys
THESARVE Thesium ramosum
THYMODOR Thymus odoratissimus
TRAGDUBI Tragopogon dubius
TRAGFLOC Tragopogon floccosus
TRIFARVE Trifolium arvense
VERBLYCH Verbascum lychnitis
VEROARVE Veronica arvensis
VICIANGU Vicia angustifolia
VICIVILL Vicia villosa
VIOLARVE Viola arvensis
VITIVINI Vitis vinifer



125

3. Függelék. A fajok besorolása az elemzett növényi tulajdonságok szerint és a CCA elemzés első

koordinátája és illeszkedés jósága (fit érték)

A következő táblázatban használt kódok feloldása:

Életforma, Raunkiaer:

Ch: chamaephyta, G, HH: kryptophyta (G-geophyta, HH-vízben áttelelő), H: hemikryptophyta,

MM, M, N: phanerophyta (MM-fák, M-cserjék, N-félcserjék), Th-therophyta (egyéves), TH-

hemitherophyta (kétéves)

Lombmagasság:

1: 0-0,1 m, 2: 0,1-0,3 m, 3: 0,3-0,6 m, 4: 0,6-1,0 m, 5: 1-3 m, 6: 3-6 m, 7: 6-15 m, 8: 15 m<

vizsgálatban összevonva: 1-2, 6-8,

Zavarástűrés:

H: magas zavarástűrésű, L: alacsony zavarástűrésű, R: zavarást igénylő, U: nem definiált

Élőhelyigény:

A: antropogén, C: zárt gyep, F: erdő, G: száraz gyep, P: ültetvény, S: homokgyep, U: nem

definiált

Magtömeg:

1: <0,2 g, 2: 0,21-0,50 g, 3: 0,51-1,00 g 4: 1,01- 2,00 g, 5: 2,01-5,00 g 6: 5,01-10,00 g, 7: 10,01-

50,00 g, 8: 50,01 g<. A vizsgálatban összevonva: 5-8

Magbank:

1: tranziens, 2: rövid távú perzisztens, 3: hosszú távú perzisztens

Klonalitás:

1: nem klonális, 2: kis távolságú, falanx típus, 3: nagy távolságú, gerilla típus

Őshonosság:

A. archeofiton, C: termesztett,  I: őshonos, N: neofiton,

n.a.:nincs adat, n.v.: nem vizsgált



Fajnév (Simon 2000) Életforma,
Raunkiaer

Éeltforma-
besorolás

Lomb
magasság

Zavarás-
tűrés

Élőhely-
igény

Magtömeg Magbank Klonalitás Őshonos-ság CCA
1. tengely

koordináta

fit' érték

Acer negundo MM fásszárú 8,00 R P 7 1 1 N 0,4406 0,0031

Achillea asplenifolia H évelő 2,00 L C 1 2 2 I 0,6384 0,008

Achillea collina H évelő 3,00 H C 1 2 2 I 0,3007 0,0193

Achillea ochroleuca H évelő 2,00 L S 1 2 2 I -0,1483 0,0003

Acinos arvensis Th egyéves 2,00 H G 2 2 1 I 0,3644 0,0029

Aethusa cynapium Th egyéves 5,00 R P 4 3 1 A -0,3941 0,0012

Agrostemma githago Th egyéves 4,00 R A 7 1 1 A 1,3919 0,0089

Agrostis stolonifera H évelő 4,00 H C 1 3 2 I -0,1413 0,0003

Ailanthus altissima MM fásszárú 8,00 R P 7 1 3 N 0,5664 0,0254

Alkanna tinctoria H évelő 1,00 L S n.a. n.a. 2 I -1,0481 0,0164

Allium vineale G évelő 3,00 H G 7 1 2 I 0,9383 0,0343

Alyssum tortuosum Ch évelő 2,00 L S 2 2 2 I -0,7119 0,0297

Alyssum turkestanicum TH kétéves 2,00 H S 3 2 1 I 0,076 0,0013

Amaranthus albus Th egyéves 3,00 R A 2 3 1 N 1,1862 0,0096

Amaranthus blitoides Th egyéves 3,00 R A 4 3 1 N 1,0809 0,008

Amaranthus crispus Th egyéves 3,00 R A 2 3 1 N 1,1511 0,0145

Amaranthus retroflexus Th egyéves 4,00 R A 2 3 1 N 1,1968 0,0109

Ambrosia artemisiifolia Th egyéves 5,00 R A 5 3 1 N 0,884 0,2307

Anagallis arvensis Th egyéves 2,00 R A 3 3 1 A 1,5023 0,0147

Anchusa officinalis TH kétéves 4,00 H C 6 2 1 I 1,0262 0,0158

Anthemis ruthenica Th egyéves 3,00 R S 2 3 1 A 0,5222 0,0581

Anthriscus cerefolium Th egyéves 4,00 R P 5 2 1 I -0,1571 0,0009

Anthyllis vulneraria H évelő 2,00 L C 5 2 2 I -1,3423 0,0121

Apera spica-venti Th egyéves 4,00 R A 1 2 1 A 0,9095 0,0712

Arenaria serpyllifolia Th egyéves 2,00 H S 1 3 1 I 0,7782 0,0545

Armoracia rusticana G évelő 5,00 U A n.a. 1 2 C n.v.

Artemisia campestris Ch évelő 3,00 H S 1 2 2 I 0,0552 0,0016

Artemisia vulgaris Ch évelő 5,00 R G 1 3 2 I 1,0809 0,0071

Asclepias syriaca H évelő 5,00 H G 6 3 3 N 0,0559 0,002

Asparagus officinalis G évelő 5,00 H C 7 1 2 I -0,2906 0,1046

Asperula cynanchica H évelő 2,00 L C 3 2 2 I -0,2511 0,0028

Aster linosyris H évelő 3,00 L C 5 1 2 I -0,3749 0,0064

Astragalus austriacus H évelő 1,00 L G n.a. 1 2 I 0,1243 0,0001

Astragalus cicer H évelő 3,00 H C 5 1 2 I -0,1307 0,0002
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Fajnév (Simon 2000) Életforma,
Raunkiaer

Éeltforma-
besorolás

Lomb
magasság

Zavarás-
tűrés

Élőhely-
igény

Magtömeg Magbank Klonalitás Őshonos-ság CCA
1. tengely

koordináta

fit' érték

Astragalus onobrychis H évelő 3,00 L C 4 1 2 I 0,5089 0,0049

Astragalus varius H évelő 3,00 L S n.a. 1 2 I -0,9133 0,0344

Atriplex sp. Th egyéves 4,00 R A 4 3 1 N n.v.

Ballota nigra H évelő 4,00 R P 3 3 2 A -0,2139 0,0002

Bassia laniflora Th egyéves 3,00 H S 2 2 1 I -0,2381 0,0449

Berberis vulgaris M fásszárú 5,00 H F 7 1 1 I -0,2328 0,0099

Bothriochloa ischaemum H évelő 3,00 L G 2 3 2 I -0,2139 0,0029

Bromus hordaceus Th egyéves 4,00 R C 5 1 1 I 0,7749 0,0122

Bromus squarrosus Th egyéves 3,00 H S 5 2 1 I 0,0673 0,0015

Bromus sterilis Th egyéves 3,00 R P 6 2 1 A 0,099 0

Bromus tectorum Th egyéves 3,00 H S 5 2 1 A 0,3785 0,0997

Buglossoides arvense Th egyéves 3,00 H S 5 3 1 A 1,1796 0,0158

Calamagrostis epigeios H évelő 5,00 H C 1 2 3 I -0,4742 0,061

Camelina microcarpa Th egyéves 3,00 R A 2 1 1 A 0,7263 0,0126

Cannabis sativa Th egyéves 5,00 R P 6 1 1 N 1,3347 0,0108

Capsella bursa -pastoris Th egyéves 4,00 R A 1 3 1 A 1,1757 0,0521

Carduus acanthoides TH kétéves 4,00 H C 4 1 1 A 1,6076 0,0178

Carduus nutans TH kétéves 4,00 H C 5 1 1 A 0,9126 0,0074

Carex distans H évelő 3,00 L C 4 2 2 I -0,7365 0,0065

Carex flacca G évelő 3,00 L C 2 3 3 I -0,1492 0,0003

Carex hirta G évelő 4,00 H C 5 2 3 I 0,2481 0,0049

Carex liparicarpos G évelő 2,00 L G 5 3 3 I -0,5096 0,0193

Carex praecox H évelő 2,00 H G n.a. 2 3 I -1,0898 0,0062

Carex stenophylla G évelő 2,00 H C 4 2 3 I -0,367 0,0098

Carlina biebersteinii TH kétéves 3,00 H C 4 n.a. 1 I -0,0448 0,0005

Celtis occidentalis MM fásszárú 8,00 R P 8 2 1 N -0,4058 0,0049

Cenchrus incertus Th egyéves 2,00 R S 7 2 1 N 1,3342 0,1264

Centaurea arenaria H évelő 4,00 H S 4 2 1 I 0,0051 0

Centaurium pulchellum Th egyéves 2,00 H C 1 3 1 I -0,6311 0,0057

Cerastium brachypetalum Th egyéves 2,00 H G 1 3 1 I 0,3256 0,0039

Chenopodium album Th egyéves 4,00 R A 3 3 1 A -0,0229 0

Chenopodium aristatum Th egyéves 3,00 R A 1 3 1 N 0,6845 0,0279

Chenopodium hybridum Th egyéves 4,00 R A 4 3 1 A 1,2916 0,0412

Chondrilla juncea H évelő 4,00 H S 2 1 2 I 0,3491 0,0383

Cichorium intybus TH kétéves 5,00 H C 4 3 1 A 0,0741 0,0002

Cirsium arvense G évelő 4,00 R A 4 3 3 I 1,5532 0,0288
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Fajnév (Simon 2000) Életforma,
Raunkiaer

Éeltforma-
besorolás

Lomb
magasság

Zavarás-
tűrés

Élőhely-
igény

Magtömeg Magbank Klonalitás Őshonos-ság CCA
1. tengely

koordináta

fit' érték

Cleistogenes serotina G évelő 2,00 H S 4 1 2 I 1,1712 0,0355

Consolida regalis Th egyéves 3,00 R A 4 1 1 A 0,392 0,0172

Convolvulus arvensis G évelő 3,00 R C 7 3 3 A 1,0504 0,0786

Conyza canadensis Th egyéves 4,00 H S 1 2 1 N 0,7615 0,089

Corisprermum nitidum Th egyéves 3,00 H S 4 2 1 I -0,911 0,0395

Crataegus monogyna M fásszárú 6,00 H F 7 1 1 I -0,1415 0,0042

Crepis rhoeadifolia Th egyéves 2,00 H S 2 1 1 I 0,1798 0,0305

Crepis tectorum Th egyéves 3,00 H S 2 2 1 I 0,6594 0,0093

Cucurbita pepo Th egyéves 3,00 U A 1 1 C n.v.

Cuscuta sp. Th egyéves 3,00 H G 2 3 1 I 0,9404 0,0171

Cydonia oblonga M fásszárú 6,00 U U n.a. 1 1 C n.v.

Cynodon dactylon H évelő 3,00 H G 2 3 3 I -0,1179 0,0126

Cynoglossum officinale TH kétéves 4,00 H F 7 2 1 I -0,0743 0,0069

Dactylis glomerata H évelő 5,00 H C 3 1 2 I 0,4874 0,0491

Datura stramonium Th egyéves 5,00 R A 6 1 1 N 0,7016 0,0115

Daucus carota TH kétéves 4,00 H C 5 3 1 I 0,5049 0,0286

Descurainia sophia Th egyéves 4,00 R A 1 1 1 A 1,2791 0,0273

Dianthus serotinus H évelő 3,00 L S 4 1 2 I -0,432 0,015

Digitaria sanguinalis Th egyéves 3,00 R G 3 3 1 N 1,0809 0,0167

Diplotaxis muralis TH kétéves 3,00 R A 2 3 1 A 1,5444 0,082

Diplotaxis tenuifolia H évelő 4,00 R A 2 1 1 A 1,0056 0,0259

Echinops ruthenicus H évelő 4,00 L S n.a. 1 2 I -0,2846 0,0156

Echium vulgare TH kétéves 4,00 H C 5 2 1 I 1,0345 0,1016

Elaeagnus angustifolia M fásszárú 7,00 R P 8 1 3 N -0,3566 0,002

Elymus repens G évelő 5,00 H C 5 3 3 I 0,7724 0,0487

Epipactis atrorubens G évelő 3,00 H F 1 3 2 I 0,5541 0,0037

Equisetum ramosissimum G évelő 4,00 H G 1 1 3 I -0,2399 0,0412

Eragrostis minor Th egyéves 3,00 R S 1 3 1 A 1,0809 0,009

Erigeron acer Th egyéves 3,00 R C 1 1 1 I 0,8701 0,0158

Erigeron annuus Th egyéves 4,00 H C 1 3 1 N 1,1335 0,0436

Erodium cicutarium Th egyéves 3,00 R A 5 3 1 A 0,5231 0,0215

Erophila verna Th egyéves 2,00 H G 1 3 1 I -1,2369 0,0124

Eryngium campestre H évelő 3,00 H G 5 1 2 I -0,4062 0,0915

Erysimum canum H évelő 3,00 L S 1 3 1 I -0,2263 0,0047

Erysimum diffusum TH kétéves 3,00 H S 2 2 1 I -0,0535 0

Euonymus europaeus M fásszárú 5,00 H F 8 1 2 I 1,2389 0,0102
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Fajnév (Simon 2000) Életforma,
Raunkiaer

Éeltforma-
besorolás

Lomb
magasság

Zavarás-
tűrés

Élőhely-
igény

Magtömeg Magbank Klonalitás Őshonos-ság CCA
1. tengely

koordináta

fit' érték

Euphorbia cyparissias G évelő 2,00 H C 4 3 3 I -0,161 0,0037

Euphorbia seguieriana H évelő 3,00 L S 4 3 3 I -0,6362 0,2599

Falcaria vulgaris TH kétéves 4,00 H C 4 1 2 I 0,7911 0,0219

Fallopia convolvulus Th egyéves 5,00 R C 5 3 1 A 1,0517 0,0895

Festuca pratensis H évelő 4,00 L C 4 1 2 I -0,1458 0,001

Festuca vaginata H évelő 3,00 L S 3 2 2 I -0,4099 0,037

Festuca wagneri H évelő 3,00 L G 3 2 2 I 0,3759 0,0103

Fumana procumbens N évelő 2,00 L S 5 1 2 I -1,0431 0,0182

Galium aparine Th egyéves 5,00 R P 6 1 1 I -0,8136 0,0022

Galium verum H évelő 3,00 H C 3 1 3 I 0,1944 0,0046

Geranium pusillum Th egyéves 2,00 R P 3 2 1 A 0,1477 0,0012

Gleditsia triacanthos MM fásszárú 8,00 R P 8 3 1 N -0,2217 0,0022

Gypsophila fastigiata Ch évelő 3,00 L S 2 2 2 I -1,1568 0,0243

Gypsophila paniculata G évelő 4,00 H S 3 2 2 I 0,2372 0,0097

Helianthus tuberosus H évelő 5,00 U A 6 2 3 N n.v.

Hibiscus trionum Th egyéves 3,00 R A 5 1 1 A -1,4476 0,0094

Hieracium echioides H évelő 4,00 L C n.a. 3 3 I 0,1695 0,0019

Hieracium pilosella H évelő 2,00 H C 1 2 3 I 0,2169 0,002

Hieracium piloselloides H évelő 3,00 H C 1 3 2 I -0,7628 0,0179

Hieracium umbellatum H évelő 4,00 L C 2 1 2 I -0,2998 0,014

Holosteum umbellatum Th egyéves 2,00 H G 1 3 1 I -0,4382 0,0047

Hordeum murinum Th egyéves 2,00 R C 6 2 1 A -0,0697 0

Hypericum perforatum H évelő 3,00 H C 1 3 2 I -0,3239 0,0026

Juglans regia MM fásszárú 8,00 U A 8 1 1 C 0,6115 0,0165

Juncus compressus G évelő 2,00 H C 1 3 2 I -1,1843 0,0075

Juniperus communis M fásszárú 6,00 L G 6 1 1 I -0,2242 0,0142

Knautia arvensis H évelő 4,00 H C 5 1 2 I 1,2916 0,0099

Koeleria glauca H évelő 3,00 L S 1 1 2 I -0,2192 0,0067

Lactuca saligna Th egyéves 3,00 R C 2 2 1 I 1,0809 0,0071

Lactuca serriola Th egyéves 5,00 R A 2 2 1 A 0,7648 0,0109

Lamium amplexicaule Th egyéves 2,00 R A 3 2 1 A -0,2255 0,0021

Lamium purpureum Th egyéves 3,00 R P 3 3 1 A 0,0173 0

Lappula squarrosa Th egyéves 3,00 R G 4 2 1 A 1,4207 0,0488

Lathyrus tuberosus G évelő 4,00 R C 7 1 3 I -0,1834 0,0003

Leontodon hispidus H évelő 3,00 H C 4 2 2 I 0,9808 0,0156

Linaria genistifolia H évelő 4,00 H G 1 2 2 I -0,5175 0,0357
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Fajnév (Simon 2000) Életforma,
Raunkiaer

Éeltforma-
besorolás

Lomb
magasság

Zavarás-
tűrés

Élőhely-
igény

Magtömeg Magbank Klonalitás Őshonos-ság CCA
1. tengely

koordináta

fit' érték

Linum perenne H évelő 4,00 L C 4 2 2 I 0,153 0,0001

Lithospermum officinale H évelő 4,00 H F 6 1 2 I -0,9209 0,0091

Lotus corniculatus H évelő 3,00 L C 4 3 2 I -0,0489 0

Lotus siliquosus H évelő 2,00 L C 6 1 2 I 0,0651 0,0007

Malus domestica MM fásszárú 7,00 U U 7 1 1 C n.v.

Malva pusilla Th egyéves 2,00 R P 4 1 1 A 0,7911 0,0177

Marrubium peregrinum H évelő 3,00 H C 3 n.a. 2 I -0,7556 0,0052

Medicago falcata H évelő 3,00 L C 4 2 2 I 0,0398 0

Medicago lupulina Th egyéves 3,00 H C 4 3 1 I -0,2182 0,0003

Medicago minima Th egyéves 2,00 H S 3 2 1 I 0,6681 0,0892

Medicago sativa H évelő 4,00 H A 5 3 1 N 1,5133 0,0467

Medicago x varia H évelő 4,00 H A 4 2 1 N n.v.

Melica transsilvanica H évelő 5,00 H F 3 1 2 I -0,3553 0,0031

Melilotus albus Th egyéves 5,00 H C 4 3 1 A 1,2344 0,0104

Melilotus officinalis Th egyéves 4,00 H C 4 3 1 A 0,7218 0,0134

Mentha arvensis H évelő 3,00 H C 2 3 3 I -1,2896 0,0226

Minuartia glomerata Th egyéves 3,00 H S 1 2 1 I 0,0138 0

Minuartia setacea Ch évelő 2,00 L S 1 3 1 I -0,2887 0,0006

Minuartia verna Ch évelő 2,00 L S 1 3 1 I -0,8731 0,0073

Morus alba MM fásszárú 7,00 U A 5 1 3 C -0,129 0,0001

Muscari comosum G évelő 3,00 H C 6 1 2 I -0,81 0,0116

Muscari racemosum G évelő 2,00 H C 5 3 2 I 1,2916 0,0094

Myosotis stricta Th egyéves 2,00 H G 1 3 1 I -0,1439 0,0007

Nigella arvensis Th egyéves 2,00 R A 3 3 1 A 1,3958 0,0082

Oenothera biennis TH kétéves 5,00 R A 2 3 1 N 0,3935 0,0036

Ononis spinosa Ch évelő 3,00 H C 5 1 2 I 0,3813 0,0067

Onosma arenaria H évelő 3,00 L S 5 1 2 I -0,5521 0,0156

Orobanche arenaria G évelő 3,00 H S 1 3 1 I 0,5716 0,0059

Papaver rhoeas Th egyéves 4,00 R A 1 3 1 A 1,5723 0,0345

Petrorhagia prolifera Th egyéves 3,00 H C 2 2 1 I 1,2906 0,0331

Phleum phleoides H évelő 3,00 H C 1 2 2 I 0,7648 0,0066

Phragmites australis HH évelő 5,00 H C 2 1 3 I 1,0457 0,0145

Picris hieracioides TH kétéves 3,00 H C 3 2 1 I 0,6524 0,0247

Pimpinella saxifraga H évelő 3,00 L C 3 1 2 I 0,3033 0,0121

Pinus nigra MM fásszárú 8,00 L A 7 1 1 N 0,5892 0,0029

Pinus sylvestris MM fásszárú 8,00 L A 6 1 1 N 0,3584 0,0066
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Plantago arenaria Th egyéves 2,00 H S 4 2 1 I -0,7508 0,0245

Plantago lanceolata H évelő 3,00 H C 4 3 2 I 1,3736 0,0349

Plantago media H évelő 3,00 H C 2 3 2 I 0,6594 0,0026

Poa angustifolia H évelő 4,00 H C 1 2 2 I 0,3463 0,082

Poa bulbosa H évelő 2,00 H S 4 1 1 I -0,3089 0,0023

Poa compressa H évelő 4,00 H C 1 3 2 I 0,8246 0,0062

Polygonum arenarium Th egyéves 2,00 H S 4 2 1 I -0,5618 0,1212

Polygonum aviculare Th egyéves 3,00 R A 4 3 1 I -1,3423 0,008

Populus alba MM/M fásszárú 8,00 H F 3 1 3 I 0,0044 0

Populus nigra MM/M fásszárú 8,00 H P 3 1 3 I -0,163 0,0076

Portulacca oleracea Th egyéves 2,00 R A 1 3 1 A 1,3038 0,018

Potentilla anserina H évelő 3,00 H C 3 2 3 I -1,2721 0,0147

Potentilla arenaria H évelő 2,00 L G 2 3 2 I 0,1739 0,0024

Potentilla recta H évelő 4,00 H A 2 2 2 I n.v.

Potentilla reptans H évelő 2,00 H C 2 3 3 I -0,4819 0,0051

Prunella vulgaris H évelő 2,00 H C 3 3 3 I 0,238 0,0006

Prunus armeniaca M fásszárú 6,00 U U 8 1 1 C n.v.

Prunus cerasus MM fásszárú 7,00 U U 8 1 1 C n.v.

Prunus domestica MM fásszárú 6,00 U U 8 1 1 C n.v.

Prunus padus MM fásszárú 7,00 U U 8 2 1 C n.v.

Prunus persica MM fásszárú 7,00 U U 8 1 1 C n.v.

Prunus spinosa M fásszárú 5,00 H F 8 1 3 I 0,0312 0,0001

Pyrus communis MM fásszárú 8,00 U U 7 1 1 C n.v.

Pyrus pyraster MM fásszárú 8,00 H F 7 1 1 I 0,317 0,0014

Quercus robur MM/M fásszárú 8,00 U A 8 1 1 I n.v.

Raphanus raphanistrum Th egyéves 3,00 R A 7 3 1 A 0,4838 0,0061

Reseda lutea H évelő 3,00 H C 3 3 1 A 1,0574 0,1053

Rhamnus catharticus M fásszárú 5,00 H F 7 1 1 I 0,3153 0,0055

Rhinanthus minor Th egyéves 3,00 H C 5 2 1 I 0,0468 0,0002

Ribes aureum M fásszárú 5,00 H P 4 3 1 N -0,6304 0,0026

Robinia pseudo-acacia MM fásszárú 8,00 H P 7 3 3 N -0,5839 0,0505

Rosa canina M fásszárú 5,00 H F 7 2 1 I -0,4292 0,0037

Rubus caesius H/N fásszárú 3,00 H F 5 2 3 I -0,804 0,006

Rumex sp. H évelő n.a. R A n.a. n.a. 2 I n.v.

Salix cinerea M fásszárú 6,00 H F 1 1 1 I 0,7859 0,012

Salix rosmarinifolia M fásszárú 4,00 L C 1 1 3 I -1,154 0,0158
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Salsola kali Th egyéves 3,00 H S 4 2 1 I 0,0162 0

Salvia pratensis H évelő 3,00 H C 4 2 2 I 0,7437 0,0097

Sambucus nigra MM/M fásszárú 6,00 H P 5 3 1 I -0,9209 0,0027

Saponaria officinalis H évelő 4,00 H C 4 3 3 A 0,6692 0,0096

Scabiosa ochroleuca H évelő 3,00 L G 4 2 2 I -0,0745 0,0018

Scirpoides holoschoenus G évelő 4,00 L C 1 2 2 I -0,5399 0,0139

Scorzonera cana H évelő 3,00 H C 5 1 2 I 0,4487 0,0017

Secale cereale Th egyéves 5,00 U A 6 1 1 C n.v.

Secale sylvestre Th egyéves 3,00 H S 6 2 1 I -0,3166 0,0985

Securigera varia H évelő 3,00 H C 5 3 3 I 0,3744 0,0312

Senecio jacobaea H évelő 4,00 L C 2 3 2 I -0,65 0,0104

Senecio vernalis Th egyéves 3,00 R S 1 3 1 N -0,2273 0,0086

Seseli annuum TH kétéves 4,00 H C 2 1 1 I 0,7121 0,0047

Setaria viridis Th egyéves 3,00 R A 3 3 1 A 1,3056 0,1457

Silene borysthenica H évelő 3,00 L S 2 3 2 I 0,151 0,0014

Silene conica Th egyéves 3,00 H S 2 1 1 I 0,1878 0,0206

Silene latifolia ssp. alba TH kétéves 4,00 H C 3 3 1 I 0,5805 0,034

Silene multiflora H évelő 4,00 L C 1 3 2 I 0,0273 0

Silene vulgaris H évelő 3,00 H C 2 3 2 I 1,1862 0,0067

Sisymbrium orientale Th egyéves 3,00 R S 1 3 1 A 0,2483 0,001

Solanum dulcamara Ch évelő 5,00 H C 4 2 3 I -0,6951 0,0122

Solidago gigantea H évelő 5,00 R C 1 1 3 N 0,5541 0,0062

Solidago virga-aurea H évelő 4,00 L G 3 1 2 I 0,1176 0,0004

Sonchus oleraceus Th egyéves 4,00 R A 2 3 1 A -0,2361 0,0004

Sorghum halepense G évelő 4,00 R A 6 2 3 N 1,1335 0,0125

Stipa borysthenica H évelő 3,00 L S 7 2 2 I -0,4031 0,0314

Stipa capillata H évelő 4,00 L G 6 3 2 I -0,2462 0,0063

Taraxacum officinale H évelő 3,00 R C 4 2 2 I 0,8277 0,0221

Teucrium chamaedrys Ch évelő 2,00 L G 4 3 3 I -0,396 0,0151

Thesium ramosum TH kétéves 2,00 H G n.a. n.a. 1 I -0,1293 0,0003

Thlaspi perfoliatum Th egyéves 2,00 H G 2 2 1 I -0,3873 0,0011

Thymus odoratissimus Ch évelő 2,00 L G 2 2 3 I 0,025 0

Torilis arvensis Th egyéves 4,00 R P 5 2 1 A 0,5199 0,0029

Tragopogon dubius TH kétéves 3,00 H C 6 2 1 I 0,8758 0,0394

Tragopogon floccosus H évelő 4,00 L S 6 1 1 I -0,4283 0,02

Tragopogon pratensis ssp.
orientalis

TH kétéves 4,00 H C 6 1 1 I 0,238 0,0003
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Tragus racemosus Th egyéves 2,00 R S 2 3 1 N -0,6298 0,0124

Tribulus terrestris Th egyéves 1,00 R S 7 2 1 I 0,9458 0,0142

Trifolium arvense Th egyéves 2,00 H C 2 2 1 I 0,1452 0,0001

Trifolium campestre TH kétéves 2,00 H C 2 3 1 I 0,8143 0,0082

Trifolium medium H évelő 3,00 H C 5 1 3 I 1,3267 0,0192

Trifolium pratense H évelő 3,00 H C 4 3 2 I 1,0598 0,0405

Trifolium repens H évelő 3,00 H C 2 3 3 I 0,1609 0,0002

Urtica dioica H évelő 5,00 H P 1 3 3 I 0,9755 0,0059

Verbascum blattaria H évelő 5,00 H C 1 1 1 I 0,936 0,0589

Verbascum lychnitis TH kétéves 5,00 H C 1 3 1 I 0,2823 0,0145

Verbena officinalis TH kétéves 4,00 H C 2 2 2 A 1,2916 0,0071

Veronica arvensis Th egyéves 2,00 H G 1 3 1 A 1,4697 0,0107

Veronica prostrata Ch évelő 2,00 L C 2 1 2 I 0,8426 0,0036

Vicia angustifolia Th egyéves 3,00 R C 7 1 1 I 0,484 0,009

Vicia cracca H évelő 4,00 H C 7 1 3 I 1,1335 0,0078

Vicia hirsuta Th egyéves 3,00 H C 6 3 1 A 0,3083 0,001

Vicia villosa TH kétéves 4,00 R A 7 1 1 A 1,3826 0,1033

Vincetoxicum officinale H évelő 5,00 L C 6 1 2 I -0,916 0,0035

Viola arvensis Th egyéves 2,00 H G 2 3 1 A -0,3325 0,0014

Viola hirta H évelő 1,00 H F 5 2 2 I 1,5569 0,0336

Vitis vinifera M fásszárú 7,00 U A 7 3 1 C 0,4098 0,009

Xanthium italicum Th egyéves 4,00 R A 8 1 1 N 1,2916 0,0058

Zea mays Th egyéves 5,00 U A 8 1 1 C n.v.


