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1. Tudományos előzmények és célkitűzések

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 (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? Ezekre a kérdésekre adott válaszok mind a

természetvédelem, mind a területeket használó gazdálkodók számára fontosak, mert hozzájárulnak a

megalapozottabb tájhasználathoz. Ugyanakkor az ökológia számára is fontosak, hiszen a növény- és

állatközösségek megismeréséhez hozzá tartozik, 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 indítja 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.

Kutatásomban a Duna-Tisza közi Hátság felbomló tanyarendszerének helyén kialakuló

növényközösségeket vizsgáltam egy 60 hektáros mintaterületen. A Hátság tanyáinak jó része a nyílt

évelő homokpusztagyepek, a humuszban gazdagabb zárt homoki gyepek és a száraz homoki erdők

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. Sokszor a művelt, majd

felhagyott területek közvetlen szomszédságában, azok közé beágyazódva maradtak meg a nyílt vagy

zárt homokpusztagyepek és a száraz homoki erdők természetközeli állományai. 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.
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Vizsgálataimat olyan területen végeztem, ahol sok különböző korú és állapotú parlag

található egymás közelében, és még viszonylag nagy kiterjedésben van jelen a tájban a természetes

növényzet is. A parlagok kiterjedésének megfelelő területű és azonos abiotikus hátterű, sík felszínű

referencia terület nem állt rendelkezésre. Emiatt kisebb, a száraz gyepek minimiáreájának megfelelő

léptékben (foltlépték) hasonlítottuk össze parlagokat a céltársulások egyikének tekinthető nyílt évelő

homokpusztagyeppel. Ugyanakkor a parlagokon lehetséges teljes fajkészletet és annak változását is

vizsgáltuk (állománylépték), annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk a szukcesszió

során megtelepedő vegetációról.

Sokszor csak kevés idő áll rendelkezésre a természetvédelmi kezeléseket megalapozó

kutatások kivitelezésére, emiatt a folyamatok közvetlen, időbeli megfigyelése helyett (monitorozás)

közvetett módon, a folyamat különböző stádiumát összehasonlítva kell a vizsgálatot elvégezni. Ez a

módszer, a tér-idő helyettesítés széleskörűen alkalmazott a szukcesszió vizsgálatára; ekkor például

parlagok esetén a különböző időpontban felhagyott területeket hasonlítjuk össze egymással és

tekintjük őket idősornak. Annak érdekében, hogy pontosabb ismereteink legyenek a kétféle

vizsgálati módszer eredményeinek felhasználhatóságáról, dolgozatomban elvégeztem ezek

összehasonlítását.

Számos nyugat-európai parlagon spontán módon csak fajszegény, generalista fajokból álló

közösség alakul ki, aminek legvalószínűbb oka a megfelelő propagulumok hiánya. Számos

specialista faj rossz terjedési képességgel rendelkezik, emiatt csak akkor van esély arra, hogy

megtelepedjenek a parlagokon, ha van a közelben refúgium jellegű terület, ahol túléltek. Az általam

vizsgált tájrészben több, különböző méretű és eltérő típusú élőhely maradványa is megtalálható,

ezért meg tudtam vizsgálni ezek szerepét a parlagon megtelepedő specialista fajkészlet

kialakításában.

Munkám fő kérdései a következők voltak:

� Mennyiben hasonlít a különböző korú homoki parlagok növényzete a nyílt évelő

homokpusztagyephez?

� Hogyan változik a homoki parlagok növényzete a szukcesszió során, és milyen növényi

tulajdonságok határozzák meg a növényzet összetételét és változását?

� Mennyiben ad hasonló, vagy eltérő eredményt a szukcesszió statikus, tér-idő helyettesítésen

alapuló, és dinamikus, monitorozással történő vizsgálata?

� A parlagszukcessziót befolyásoló háttértényezők közül a parlagok talajösszetétele és a

lehetséges fajforrások elhelyezkedése hogyan befolyásolja a parlagok fajösszetételét?
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 2. A vizsgálat objektuma és módszere

 

 Kutatásomat a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi területén, egy kb. 60 hektáros tájrészletben

végeztem, amely még művelés alatt álló szántók, felhagyott szántók, szőlők és tanyák, telepített

facsoportok valamint refúgiumnak tekinthető gyepek és erdőfoltok mozaikjából áll. A tájrészleten

belül 54 parlagot azonosítottam térképek és légifotók segítségével. A parlagokat a rendelkezésre

álló légifotók alapján 4 korcsoportba soroltam 1998-ban, melyek a következők: 1. korcsoport: 1-4

éve, 2. korcsoport: 5-10 éve, 3. korcsoport: 11-23 éve és 4. korcsoport: 24-33 éve felhagyott

területek.

 

 Felmértem 1998 és 2003 közt minden évben a parlagok teljes fajkészletét évi két alkalommal,

és ötfokozatú skálán borításbecslést végeztem. 2000-ben 10-10 db 4x4 m-es cönológiai felvételt

készítettem mind a 4 korcsoportban, valamint 12 db-ot a parlagokhoz közeli nagyobb kiterjedésű

évelő nyílt homokpusztagyep állományban. 2002-ben a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézettel

közösen talajmintát vettünk korcsoportonként 4-4 parlagról. A refúgium területek elhelyezkedését

és élőhelyi típusát 2003-ban mértem föl.

 

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

adattal rendelkező tulajdonság alapján csoportosítottam. Ezek részben a fajok terjedési képességével

kapcsolatba hozható tulajdonságok (magtömeg, magbank-típus, klonalitás és őshonosság), részben

a tartós megtelepedési képességgel kapcsolatba hozható tulajdonságok (életforma, lombmagasság,

zavarástűrés, élőhelyigény) voltak. A csoportosításokat az irodalmi források és terepi tapasztalatok

alapján végeztem, például többféle életforma-besorolás vagy élőhely-igény esetén a Duna-Tisza

közén tapasztalt típust vettem figyelembe. Az általánosan használt "specialista, generalista és gyom

fajok" kategóriák helyett egy objektívebb kategória-rendszert dolgoztunk ki több kutatóval együtt,

mely a fajoknak a rendszeres, de kismértékű emberi zavaráshoz való viszonyát írja le. Ezzel a

zavarástűrésen alapuló rendszerrel az adott vegetáció természetességét tudtam jellemezni.

 

 A cönológiai felvételeket a fajösszetétel alapján főkoordináta elemzéssel hasonlítottam össze

(Sorensen-indexet használva), 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. Ezután blokk osztályozást

végeztem a fajok jelenléte alapján, mely során az oszlopok csoportosítása a korcsoportok alapján

történt és ezt végig megtartottam. A blokk osztályozás alapján kialakult 5 fajcsoport a felvételekben
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való előfordulásuk, azaz a szukcessziós viselkedésük alapján különül el. Megvizsgáltam az így

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

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

zavarástűrés-csoportok fajszámát és megvizsgáltam az egyes korcsoportok elhelyezkedését ez

alapján.

 

 A korcsoportonként 4-4 parlagról vett talajminták adatait kanonikus korrespondencia

analízissel elemeztem. Megvizsgáltam, melyek a leggyakoribb fajok a parlagokon és milyen védett,

illetve ritka homokgyepi fajok voltak képesek a megtelepedésre. A tér-idő helyettesítésen alapuló

vizsgálat esetén a korcsoportokat Kruskal-Wallis teszttel összehasonlítva elemeztem a fajcsoportok

változását. Az egyes parlagok eltérő méretűek voltak, ezért a fajszámok vizsgálata során terület-

fajszám összefüggést az Arrhénius-egyenlettel írtam le (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.

 Az 1998-as felmérés alapján a szukcesszió menetére a korcsoportok összehasonlítása alapján

készítettem előrejelzést.

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

mennyivel jobb a folyamatos monitoring a csak egy évben történő ismétlésnél, az egyes évek adatait

összevetettem a kiinduló, 1998-as évvel, és Wilcoxon teszttel megvizsgáltam, hogy szignifikánsan

eltér-e a két év.

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

feltételeztem a fajszám, valamint a borítás és az első vizsgálat óta eltelt idő közt, és egymintás

Wilcoxon-teszttel vizsgáltam, történt-e szignifikáns változás. Végül a monitorozás eredményeit

összevetettem az 1998-ban végzett tér-idő helyettesítés eredményeire alapozott előrejelzésekkel.

 

 A szukcesszióban résztvevő növényfajok és a parlagok szukcessziós korának kapcsolatát

kanonikus korrespondencia analízissel vizsgáltam, és a szukcessziós kor mint környezeti változó

fontosságát Monte-Carlo permutációs teszttel ellenőriztem. A növényfajok első ordinációs tengely

mentén elfoglalt helyzete jelzi a szukcessziós viselkedést, míg a "fit" érték az illeszkedés jóságát

jelzi. A további vizsgálatban a 0,02-nél (66 faj), valamint 0,01-nél (118 faj) nagyobb "fit" értékű

fajokat vontam be. Megvizsgáltam, hogy melyik növényi tulajdonság jósolja legjobban az egyes

fajok megjelenését a szukcesszió során az R statisztikai programcsomag party nevű kiterjesztésének

ctree algoritmusával.
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 A propagulum-források minősége (nyílt homoki gyep, zárt homoki gyep, összes száraz gyep

és összes természetes refúgium), parlagok szélétől való 50, 100, 150 és 200 m-es távolságon belüli

kiterjedése és a parlagokon megjelenő alacsony zavarástűrésű fajok fajszáma közti kapcsolatot

általánosított lineáris modellekkel (Poisson eloszlás, loglink függvény) vizsgáltam. A modellben a

fentieken kívül folyamatos független változóként a parlagok területét, míg csoportosító változóként

a parlagok korát (korcsoport) használtam.

 

 3. Új tudományos eredmények

 

 1. Foltléptékű vizsgálat alapján a homoki parlagok regenerációja gyors, mintegy 20-30 év alatt évelő

nyílt homokpusztagyephez hasonló foltok alakulnak ki. A fiatal, 3-12 éves parlagokon még nem, de

az idősebb, 13-35 éves parlagokon már vannak az évelő nyílt homokpusztagyephez hasonló foltok.

 Az idős parlagok egy része fajkészlet alapján foltléptékben nem vált el a nyílt évelő

homokpusztagyeptől.

 

 2. A fiatal, 2-11 éves homoki parlagokra a Poa angustifolia, Bromus tectorum, Cynodon dactylon és

Asclepias syriaca, míg idős, 12-34 éves parlagokra a Cynodon dactylon és Asclepias syriaca mellett

a Secale sylvestre, Festuca vaginata és Stipa borysthenica dominanciája jellemző. Kimutattam,

hogy mintegy 16 védett, illetve ritka homokpusztagyepi faj képes megtelepedni a parlagokon.

 

 3. A szukcesszió során tapasztalt viselkedés alapján ötféle fajcsoportot tudtunk elkülöníteni, melyek

a következők: (1) a fiatal parlagokhoz kötődő fajok, (2) csak természetközeli gyepekben megjelenő

fajok (3) parlagok és gyepek közös fajai (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.

 

 4. A fiatal parlagok folt léptékű átlagos fajszáma nem különbözik az évelő nyílt

homokpusztagyepétől, de sokkal több a zavarást igénylő, antropogén fajok száma a fiatal

parlagokon.

 

 5. A legfiatalabb parlagok (2002-ben 5-8 éves) talajában magasabb volt a kálium-, foszfor- és

humusz-tartalom, mint a többi, idősebb parlagok talajában. A különböző korú parlagok

növényzetének eltérését a talajok különbsége is magyarázza.
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 6. Tér-idő helyettesítés alapján a fiatal parlagokon az egyéves, zavarást igénylő vagy magas

zavarástűrésű fajok a dominánsak, de már ekkor megjelennek évelő növényfajok. Mind a fajszám,

mind a tömegesség tekintetében a változások leginkább a legfiatalabb parlagokon (1. és 2. vagy 1.

és 3. - 4. korcsoport közt) mutathatók ki. A növényi tulajdonságok mindegy fele nem mutatott

változást sem a fajszám, sem a borítás tekintetében.

 

 7. A tér-idő helyettesítésen alapuló vizsgálat jól előre jelezte a főbb szukcessziós változásokat, a

monitorozás megerősítette ezt. Az előre jelzett fajszám- és tömegesség-változások nagyrész

megvalósultak. A predikált stabilitás viszont sok esetben nem következett be, a monitoring vizsgálat

során számos nem várt fajszám és tömegesség változást tapasztaltunk az idősebb parlagokon is.

 

 8. Kimutattunk, hogy a folyamatos, több éven keresztül végzett monitorozás eredményeinek

összesítése több információt ad a vegetációfejlődésről, és több előrejelzés igazolódott. Ehhez képest

a csak egy évben megismételt vizsgálat eredménye jóval esetlegesebb, kevesebb előrejelzést igazolt.

 

 9. A vizsgálataink alapján a tér-idő helyettesítés előnye, hogy a szukcesszió általános trendjét

mutatja meg, valamint egy már lezajlott folyamat eredményét írja le, míg a hátránya, hogy a

monitorozáshoz képest jóval statikusabb képet ad. Ezzel összehasonlítva a monitorozás 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.

 

 10. 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.

 

 11. A parlagokon megjelenő alacsony zavarástűrésű fajok fajszámát a parlag korán és méretén kívül

a vizsgált tájrészben a parlagok körül, 150 m-es távolágon belül elhelyezkedő száraz gyep

maradványok kiterjedése határozza meg legjobban.
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 4. Következtetések

 

� A homoki parlagszukcesszió során létrejöhet nyílt homokpusztagyephez fajkészletében hasonló

élőhely.

� Az évelő füvek dominálta száraz gyep hamar, akár 10-20 év alatt kialakul, viszont a fásszárúak

megtelepedése lassú.

� A szukcesszió során a fajszám nem változik, viszont jelentős eltolódások figyelhetők meg: a

zavarást igénylő fajok visszaszorulnak, és megnő az alacsony zavarástűrésű fajok száma. Az

egyévesek folyamatosan, még 35 évvel a felhagyás után is jelen vannak, csak az antropogén

egyéves fajokat felváltják a homokpusztagyepre jellemző egyéves fajok.

� A vizsgált tájban a növényfajok megjelenését a parlagokon nem a terjedési képességek, hanem a

megtelepedéssel és tartós megmaradással összefüggő tulajdonságok szabják meg, azaz nem

propagulum-limitált, hanem inkább kompetíciós és egyéb biotikus kapcsolatok szabályozzák a

szukcessziós folyamatot.

� Nemcsak a parlagokhoz legközelebb levő, hanem távolabbi, 100-200 m-re lévő természetközeli

élőhelyek is képesek propagulumforrásként működni.

� A természetvédelmi kezelések tervezése során érdemes kihasználni a spontán szukcessziót, mint

egy lehetséges parlag "kezelési módot". Viszont a nem őshonos fajok inváziója esetén szükséges

lehet a beavatkozás a spontán szukcessziós folyamatokba.

� A gazdaságtalan szántóföldi művelés és a kényszerű művelésben tartás helyett gazdaságosabb és

inkább környezetbarát megoldás, ha teret engedünk a spontán vegetációfejlődésnek.
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5. Az értekezés témaköréhez kapcsolódó tudományos közlemények és előadások
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