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Bevezetes
A Karpat medence nyilt homoki gyepek extrem szaraz felsivatagi kOmyezeteben
tApanyaasze2eny he rnok talajain szeisasegesen szaraz 62hajlattl xeroterm belye2eket mutato
fajokbOl felepiila, nyilt, bennszlitott vegetaciotipusok jellemzoek. BennsztHott allomanyalkoto
pazsitfilfaja a Fe,yttica vaginata. Vizsgalataink saran kerdes volt, hogy minden ark gyepben
ez A fake az uralkodo. Kerdes volt, hogy a talajokmlk az urbanizaci6 hatasdra valtozik.-e
tapanyagszolgaltata kepessege. Valtozik-e ennek rnegfeleloen a homoktalajok N tartalma. A
vegetacio fiziognorniaja valtozatlan rnaradt-e, es a faji osszetetel megvaltozik-e. Kerdes volt,
az is, bogy az uralkodO pazsitfilfajok is ugyanazok lesznek-e az emberi behatasokat mutato
gyepekben.
Anyag es modszer
A Duna-Tisza kozenek 5 killonbOzO pontjan vezezttink botanikai es talajtani vizsgalapkat
2005 evben. A conolOgia vizsgalatok alkalmaval miriden tertileten tobb kvadratfelvetelt
keszitettunk. Braun-Blanquet (1951) medszerrel 2x2 m-es kvadratokat alkalmazva..ZavardstO1
mentes es zavart gyepekben is keszultek conolOgia felvetelek, osszehasonlitas saran 17 db.,
2001-ben Penksza Karoly altal Fesiuca vaginata gyepben keszilett felvetelet is
fe1hasznaltunk. A novenyzet vizsgalataval parhuzamosan talajtani vizs2alatok is vegezttink.
Zavart es zavarastol mentes terUleteken is.
A vizsgalt allomanyok Orkeny es Imre-hegy teleptilesek terffletenek gyepteruleteken
taialhat6. A vets talajmintak laboratoriumi elemczese az ervenyben levo szabvanyok aiapjtin
zajlott (Buzas 1988, 1993). A mintaterilletrol vett talajmintakat a Szent Istvan Egyetem
Talajtani es Ag,rokemiai Tanszek laboratOriumaban, valamint az MTA Talajtani es
Agrokemiai Kutato Intezetenek laboratoriumaban vizsgaltuk. Osszesen 40 felveteli pontot
vizsgaltunk. A talajmintakat a 0-15 es a 15-30 cm-es rete2ekbol vetttik. Olyan f5bh
talajtulajdonsagokat vizsgaltunk, amelyek 6sszefii22,est rnutathatnak a vajtuk tatalt
no‘.enyzettel. A mintavetel 40 mintaveteli pontbdl a conologiai felvetelekkel parhuzarnosan
tortent a talaj 0-15 es 15-30 cm-es retegeibol. A tali jmintavetcl melyseget a nbN.'enyzet
hatLirorta me2, mivel a 24epek gv5kerzete a felso 30 cm-es rete2et .:kirjak at leginkabb,
valamint a tApanyagfelvt.f.telben is. mert ezen retecrek a legmeghatdrozobbak. A laboratoriumi
vizsc,, alatok saran a talajok pH-jzit vizsg_altuk. Vizsgdlt talajaink humusztartairnijt a Tyurin-fete
nedves ezetessel vegezttlk (Buz. -is 1988. 1993). Valamennyi minty humuszertekei 0.5 c7c .Matti,
a tertilet humuszban i2en szetzenv. Vizsailataink saran ertekelta az Oss - zes Nitrogen. foszfor,
valamint a kalium tartal mat is a talajoknak.
A Borhidi-fele relativ okolodai mutatok (Borhidi 1995) kOztil a WB vizigeny es a NB
nitrogenig-enN, szamai alapjan ertek.eItilk a terplc.s.teket. A szocialis magatartdsforrnak alapjan
elvegzett ertekeleset Borhidi (1995). a termeszetvedelmi kateczOriak me2oszlAsAt Simon
(2000) szerint vegeztlik. A fajnevek Simon (2000) nOmenklaturajat kovetik.

Eredmenyek

Az emberi tevekenyseg soran atalakitott gyepekben nem a Festuca vaginata fordult eIo,
hanem a kbrnyezeti tenyezokhoz sokkal jobban iclomulo taxon a Festuca pseudovaginata. A
kevesbe bolygatott a'llornanyokban a Festuca vaginata dominancia allapfthato me2. A zavart
termahelyeken a tudomany szamara ij Festuca faj a Festuca pseuclovaginata (Penksza 2005)
volt dominans. Ez a noveny az embed tevekenyseg soran atalakftott kornyezeti tenyezahoz
sokkal jobban idornul, mint fajtarsai.
A ve2etaci6-elernzeset szolgal6 retativ oko162iai indikator mutatok megoszlasanak
elemzesek aiapjan ve,geztiik el. Az fgy kapott eredmenyeket feldolgozva azon
kovetkeztetesekre jutottunk, hogy a zavart kornyezeti hatasok ellenere viszonylag termeszetes
vegetacia maradt fern, de szerkezetet tekintve valtozasok mentek vegbe, vagyis a vegetacia
fiziognomiaja meamaralt, de a faji osszeteteI megvaltozott. Conolog.iai szempontb61 nehezen
besorolhato vegetaciotfpusok alakultak ki. Megntht a gyomok es a zavarastura fajok
mennyisege (nem szamottev5en), az uralkod6 pazsitfufajok is elterOek lettek.
Eltere'seket tapasztaltunk azonban a Festuca v'aginata es a F. pseudovaginata altal
jellemzett novenytarsulasok ali51 vett talajmimak osszes Nitrogen, P,05, vaiarnint a K 2 0
tartalmaban (1. tablazat).
1. tahlazat A talajmintak adatai
Festuca
0-15 cm pseudovaginata
94
Ossz. N
P205
15,31
K20
27,71

Festuca
vaginata
439,1
30
52,45

15-30
Festuca
cm
pseudovaginata
Ossz. N
177,88
P205
25,34
K20
38.24

Festuca
vaginata
311,1
19.83
36,74

Festuca
0-30
pseuclovaginata
Cossz. N
166,875
P205
16,575
K20
31,91

Festuca
vaginata
434,3
26,42
47,215

A feral tablazatb61 egyertelmuen kitunik. bogy a talajok felsc5 0-15 cm-es reteg_eben, a
ket novenyfaj Altai dominalt tarsulasok alatti talajretegek tapanyagjetlen -izoi nazy menekben
elternek egyrnast61. A Festuca vaginata a tapanyagban g.azdaaabb tertileten fordul elo. mi'g. a
F. pseudovaginata a rendkivul szegeny tapanyagtartaimCi tcrUleteken el. A 15-30 cm es
1. .,tegben a kiilOnbse2ek csokkennek a ket faj kozott, elteres az bssz N-ben lathatO Ennek
mag- yarazata a biolo2iai aktivitasban (2vokerzettel atszOnseg). valamint az esetteges
bolyg- atasokban keresend5, hiszen ha a terfflet talajrete2ei kevesednek a bolyzatas hatasara.
melyebb talajretegekkel vala keveredese soran tovabb .,hig,ulhat" a talaj tapanya2tartalma.

Az Osszesitett 0-30 cm —es tablazat szinten megerositi, hogy a F. vaginatcz
atapanyagban gazdagabb tertileteken, taIajon fordul elo.
A rnagasabb tapanyagtartalorn a bolygatas hianyanak is koszonheth (F. vaginata),
mivel egy nyugodtabb terszin, talajfelszin alakulhat ki, Igy a tapanyaizeloszhis egyenletesebb
es magasabb lehet, a melyebb retegekkel nem keveredik a feiszin kozeli talajreteg.
A meresi eredmenyek rejtett savany6sagra nem utalnak a pH ertekek 8-as aktly
savanytis6gi ertekkel jellemezhetoek, gyen2en tartorminyban talalhatOak. A talajok
CaCO3 tartalma 3-.5 kOzott, arnely gyenge meszellatottsagra utal.
A talajmintak ammonium es nitrat ertekeit is elemeznik, ertekeik a kimutathatOsagi
ertek alatt maradtak, amely a tapanyag utanpOtlas hianyara, valamint a bomok fizikai
felesegnek ktiszonhetO, hiszen a nitrat a homoktalajokban kOnnyen kimosodhat, valamint az
ammonium nem tud me2kOtodni, fgy elparolog. A fenti talajtani meresi eredmenyek
ertekelese soran nem killonilltek el az Imre-hegyi, illetve az Orkenyi talajmintak kerniai
parameterei, a Fesitica vagincita es a F. pseutiovaginata eseteben sern volt kimutathato elteres.
A ket termObely igen gyenge tiipanyagellatottsagti tertilet, mindossze dtlagos 300
mg/kg N ertekkel jellemezhet6, a P 205 atla2os tartalma csupdn 25 mgfkg, a K,20 tartalma
klagosan 35 mgika. Megallapithato, hogy az Imre-hegyi vala.mint az Orkenyi mintaterinet
talajtani szempontbol azonos termobeiyi potenciallal bir. A fentiek alapjan ezen talajokat a
vaztalaj fOtfpusba, a futahomok es jellegtelen homoktalajok tipus karbonatos altipus
humuszszezealy v attozattha soma bat() ak. (Stefano 'its 1992).
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inkabb a helyi, es elsosorban antropoa .en, megvaltortatott kornyezeti tenyezokhoz igazodik.
A 2. abran a conologiai felveteleink osszesftett tablazataib61 kesziiit klasszifikacios
ertekeleset iathatjuk. A kladogram szerint ket nagy csoport Idilonfthet6 el. Az els6 csoportba
24461 40-ig tart& illetve a 10 es a 11-es feivetel tartozik. Ezekben a kvadratokban a Festuca
vaginata elofordult, sot 24-40 kozott egyeduralkodo volt.. A 10 es a 11-es feIvetelben
Verese2yhazon a koolajvezetek felett olyan mintaterinet kertilt felvetelezesre, amelyben a
Festuca vaginata mellett a Festuca pseudovaginata is megtalalhato. A masik csoportban ket
alcsoport yank el. Az els6 alcsoport felvetelei 1(67,111 1-6-os csoportba a tatarszentgyorgyi
felvetelek, a 12-18.-ig a vacratOti Kis-Tece-IegelO kvadratjai tartoznak. A harmadik csoportot,
ilIetve kisebb alcsoportot a 8-9.-ig domonyvolgyi es a 19-23-ig, jrnreheg,yi_._ felvetelek
kvadratjai kepezik. Az elvalasi szint a ket nag.): csoportosulas kozott nagy, de nag -y, 0,5
az alcsoportok koala is. Az elval6 csoportokban az uralkoclo Nzsitfli fajok jeientasen
elternek. Az elso csoportken emlitett kvadratokban a Festuca vaginata uralkodik, csak a ket
szelsoseges helyzetben taialhat6 10,, illetve 11. feIvetel kiiloniil el, ezek zavart, koolajvezetek
feletti regioban keszilltek, es a Festuca vaginata rnellett a Festuca pseudovaginata fajt is
tartalmaztak. Emetlett a Cynotion (Layton is nagy boritasi ertekkel szerepelt. A ket felvetel
viszont nern kerult egymas melle, eltero fajosszeteteliik rniatt is. A masik nagy csoportba
sorolt felvetelek kozii1 szinten jol elvalnak a Festuca pseudovaginata alkotta kvadratok,
tovabbi elkillonilleskor a lelohelyek felvetelei is elkillontilnek. Azon felvetelek, amelyekben a
Festuca pseudovaginata mellett a Festuca wagnerii is eloforclult szinten elktilontiltek.
Az ordinacios erledmenyek grafikai vetillete alapjan szernleltetett abrak
klasszifikaciOs eredmenyeket reszben megerositik 2. abra. A leginkabb alkalmazhat6
rendezoclest 1-2-es, 1-3-as tengeiy szerinti vettilet mutatjuk be. Az abrak alapjan a szinten jol
koriilrajzolhat6 mOdon ket csoport valik el. Az elvalO csoportokban az uralkod6 pazsitfu fajok
jelentosen elternek. Az egyik elkillon1116 csoport kvadratjaiban a klsszifikacios elosztashoz
hasonloan a Festuca vaginata uralkodik,
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2. abra: A felvetelezett teriiletek fajainak ordinacios ertekelese
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amely mina& abra szerint j61 elvalik a tObbi felveteltal. A 11. felvetel kOzeI all ehhez a
csoporthoz, a 10. feivetel viszont rriar a masik jol elkiilonito halmazhoz all kozelebb. A
masodik csoporton l elul a klasszifikaeio szerint ktlonvalasztott dominans fajok es
termOhelyek szerinti tovabbi tiles elkulonules mar nem figyelheto meg. A nemi
csoportosulasban, arni elsosorban a 3-1-es tengely szerint tortent meg a kis-tece-legelbi
felveteleket killonfti el, a tobbi termOhelyr61 szarmaz6 feIvetelek ereclmenyei nem
killonithetak el iijra.
Ertekeles
N7,Seakt
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ve2etaci6 kialakulasanak koszonhetb, melynek kOvetkezteben csak kepes olyan faj kepes
megelni a terfileten, amely kepes elviselni ezeket a viszonyokat. Az Us-Duna hordalekakent
visszarnaradt homok (a Duna-Tisza kozere kiilonosen jellemzb) rendkfvtil nagy vizatereszt6
kepesseabol adod6 tartOsanszaraz sztyeppjelleg, vala.mint a szelsoseges tapanyaghiany, nagy
kihivast jelent. Heiyenkent a nagTk—olikurenciat jeIentheto invaziv, OzOn fajok betelepedese is
megreked. A leginkabb sze1sOseges elOhelyeken nyilt gvepek klennek meg, es maracInak
fenn. Ervenyes ez sok esetben, mint a vizsgalatunk soran is, amikor a tertileteket jelentos
antropogen hatas erte.
Az eredmenyek alapjan a vizsgalt terilleteken a termeszetes ;-:illapotokra utal6 fajok
meg a zavart terilleteken is nagy. A fajosszetete1 hasonlo, a zavaras soran az egyes
fajok egymashoz viszonyitott aranya, dominancia viszonya valtozik meg. Emellett gyomfajok
is megjelennek, de nem a van altalanosan a zavart helyekre jetlemzO mOdon.
A homokp4sztagyepek gyakoci novenyei a pazsitftivek itt is mindenhol dominalnak. A
ket legjellemzobb faj a Festuca vaginata es a Festuca pseudovaginata kozotti kulonbsegek
azt jelzik, hogy a folyamatosan zavart (legeltetes, katonasag stb.) gyepeken a Festuca
pseudovaginata, mfg a kevesbe bolygatott, inkabb csak kaszalt reszeken a Festuca vaginata
dominancia allapIthat6 meg. igy peklaul a Tee& is, ahol a kiiIiinb6z6 helyszinek felvetelei
kimutattal, hogy a belso zartabb tertileteken a Festuca vaginata, infg a 16.11s6, kornyezeti
hatasoktol zavartabb reszeken. nyiltabb terszineken a Festiica pseudovaginata faj jellernzo.
A fajok elterjedesere, mecjelenesere a talajtani vizsgalatok se6tettek rnegadni
NLaszi. A Festuca vaginam Eomfanyok alatti taliaji-rlintak Mirog..c-im es los-zior mennyiseze
nagyobb volt, mint a Festuca pseudovaginta vegetacie foltok alatt. E szeg.enyesebb Festuca
psetfaiovaginta is csaknvilt Eye_pkialakul 6 sdt tette Jehetov '6. a ilyorn fajok sem jelentek meg
szarnottevOen, alapvetoen a fajok elsOsorban jelentesen nagyobb nitrogen mennyiseget is
jelzik egyben. A vegetaci6ban a bolygata. sra jden vizsgalati sorozatunk alapjan, a conolOgiai
szempontbol nagvon tarka, el6helvenkent is elter6 faj osszetetel adja a v .alaszt.
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