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grass at the gi ven area. Ay the mentioned pasture is a nature
conservation area. the usage of artificial fertilizers or other classic
grassland management methods in its handling are prohibited.
Thus grazing is an important tool for the management of this area,
however the not suitably regulated grazing order and the poorly
calculated carrying capacity cause serious problems at some parts

oSSZEFOGL4LAS
A hajchibag.osi Nagy-nyonicis legelon vegzett botanikai
felmeresiink a teralet gyeptermesenek elr5rejelzeset celzO OtfogO
kutatcis reszer kepezi. Mivel a vizsgalt legeld termeszetvedeIrni
ke:eleseben a miibligyaras es egret) kiasszikus
gyepkelelesi modszerek item alkahnazhatoak. A legeltete.s• a
terillet kezelesenek lenyeges eszkhze, ugyanakkor a nem
megfelele.ien szabalvozott legeltetesi rend, a rosszul meghadrozott
legelterheid 011atletsscini a teralet egves reszein stilvas
problemakat okoz. Mind a nil-, mind az alullegeltetes elkeralese
erdekeben fontos a gyeptermes elo -rejelzes, a legeltetett
cillatallomOny es a legeltetesi mod azaz a legolkalmasabb kezelesi
strategic meghatarozcistihoz.
.4 gq...epprodukciti meghat,6rozcisa nak alapjaul szamitogepes
model/ hivatott szolgalni, melynek segitsegevel a potencialis
gyeptertnes kannyen meghaicirozhatovci valik. A modell
elkeszitesehez a legeld n&enytarsuicisairol recilis kipet kell
kapnimk, aminek erdekeben legel6n mintaveteli negyzeteket
alakitoltunk ki• is meghattirortuk ralamennyt, a negyzetekben
megtaltill fajt. A novenytani feivetelezest kdvetoen c5nologiai
tablazatot keszirettiink, amelyben .feljegyeztUk valantennyi felleft fay tudonicinyos neve es csalcidja mellett eletforma tipusait is, ameir -ek
a nOvenyek felepiteset. megielertesi kepet, ezzel egiiert
kornyezettikhoz raid alkalmazkodcisat feje:ik ki. Megallapitottuk
valamennyi faj TWR. azaz vizha2tartas es talaireakcio

of the pasture. The prediction of the grass yield Is essential to
avoid both over- and both under-grazing and for determining the
optimal number of the grazing animal stock and the grazing
method, thus the most suitable management strategy.
The potential grass yield is easily calculable with a computer
model that will be established as a basis for determining the grass
production. For the sake of getting an accurate view of the plant
associations of the pasture, we created examination quadrates and
determined all plant species found in the quadrates. After plant
determination, we compiled a coenological table in which we
marked besides the scientific name and families, the life forms of
each species that refer to the structure, morphology and thus the
adaptability of plants to their environment. We determined the
TWR, so the thermoclunate, water and soil reaction values, the
nature conservation values, as well as the covering values of each
plant species (1).0, and the total coverage of the examination
quadrates (B%).
According to the covering values, grasses proved to be
characteristic plants at the examined pasture. thus we need to
consider them influential in calculating the animal carrying
capacity and with the rest of the information, we need to supply the
model.
The life forms and TWR indicators, all together with the
nature conservation values provide farther important data to the
development of the management suggestion of the protected
pasture. By examining these values to different parts of the area,
we could get an exact view on the measure of the degradation
effects. This promotes the determination of grazing methods and

ertekeir, valamint termeszeivedelmi ertek kategoriait, illerve a
fajok borliOsi ertekeit (. .D31 es a rnintanegyzetek teljes boritottsagat
(BN
A boritasi ertekek elemzese alapjan bebizonyosodott, hogs a
gyep allateltarto kepe.s•sigenek meghatOrozasahoz mindenkeppen a
karakteres pazsitififelek tulajdonsagait keil majd iranyadonak
tekintetank. is az e novenyekre elkeszitett modellt a tobbi
informaciOval kiegeszitenank.
.4 megtalalt fajok eletforma tipusai es TWR ertekei a

the farming of the boundaries of certain pasture sections, to avoid
those harmful anthropogettic effects - that seriously endanger this
extensive sandy pasture.

termeszetvedelmi ertek kategb riakkal kiegeszalve, tovabbi fontos
adatokkal szolgdlnak a vedett legeld kezelesi javaslaiandk
kidolgozdsahoz. Ezeket as ertekeket ugyanis a legeld egs ,-egy
teridetreszere megvizsgalva, pontos kepet kaphatunk
degraa'OciOs hatrisok mertekerdl• amely segitsegevel a legeltetesi
mOdok es eljarasok kia'olgozhatok• illetve az egces legeldszakaszok
lehatOrolhatak, elkerUlve azokat a karos antropogen hauisokat,
amelyek stilyosan veszelyeztetik e kulterje.s homoki legel&

Keywords.• protected grasslands, nature conservation
management, grass production, botanical survey

BEVEZETES
Veden gyepterilleteink fajgazdag niiveny- es
allattarsulasokat tartanak fent, mar csupan ezert sem
kerdojelezhet6 meg ten -neszervedelmi jelentosegti.k.
E gyepek tObbsegenek arculatat azonban az
evszazados rneztigazdasagi hasznositas, dontoen az
extenziv, legelteteses allattartas forrnalta, igy
fenntartasuk legeld allatok neikill elkepzelhetetlen. A
hazai termeszetvedeimi szakernberek is felismertek a

Kmicssz,avak: veden gyepek, termessetvedelmi kezeles•
g1,epprociukcio. botanikai felnieres
S UMMA R Y
Our botanical survey at the great pasture of fiajclUbagos is a
Part of a broad research that aims to predict the production of the

17

AGRARTCDONIANYI KOZLEMENYEK, 2008/30.

vedett gyepek kezeleseben a legelo allatok szerepet,
igy ma mar jelentos azoknak a vedett gyepeinknek az
aranya, ahol a legeltetest, mint kezelesi modszert
alkalmazzak. Az is igaz ugyanakkor, hogy e
tertileteken a termeszetvedelmi tevekenyseg kap
prioritast, es a tenneles szinte elhanyagolhato
emellett. Az intezmenyes termeszetvedelem perlig
eppen ezert nem kepes gazdasagi szempontb6I is
jOvedelmezo lenni, holott ket kolcsan8sen egymasra
utalt tevekenysegi korr61 van szo.
Erre a felismeresre alapozva vizsgalatunk atfogo
celja egy olyan gyepprodukcios model! megalkotasa,
amellyel a valtozo idojarasi tenyezok fliggvenyeben,
ktiltinboz6 szimulalt legelteten allatfajok es
allatallomanyok eseten lehetove valik a potencialis
filhozam meghatarozasa. A modell segitsegevel elore
jelzett gyeptermes ismereteben ugyanis lehetoseg
lesz a legel6 allateltart6 kepesseget, ezen kereszttil a
legeltetheto allatletszamot meghatarozni, ami
elosegitheti a mezogazdasag es a termeszetvedelem
egy-tittmUk6deset, a vedett gyeptertileteken folytatott
fenntarthate gazdalkodas megteremteset.
A gyepek termakepessegenek model! segitsegevel
torten6 meghatarozasahoz ismernunk kell az adott
fives tenilet botanikai Osszetetelet, a gyepalkoto
fajok elettani jellemzOit, az egyes fufelek aranyat.
Ezen adatok hianyaban elkepzelhetetlen
meghatarozni, hogy milyen gyeptermessel
szamolharunk, killOnosen egy olyan teruleten, ahol az
evjarathatast gyakorlatilag sernmilyen (vagy
legalabbis nagyon knes) klasszikus gyepkezelesi
modszerrel nem ellensillyozhatjuk. Azon tUlmens3en,
hogy a reszletes botanikai vizsgalatok fontos
inforrnaciokat szolgaltatnak a gyepprodukcia
szamitasahoz, segitsegtikkel meghatarozhatjuk a
legelo egyes reszeinek termeszetvedelmi 6rteket is,
ami a legeltetesi rend kialakitasahoz, a megfele16
legeltetesi modszer kigondolasahoz is alapul
szolgalhat.
Vizsgalatainkat egy konkret vedett tertiletrol
begyajtott informaciekkal, es onnan begyUjtOtt
adatokkal kell alatarnasztanun.k, kiegeszitentink.
Valasztasunk a Hajdti-Bihar megye keleti reszen,
Debrecentol delkeIetre, Hajdubagos teleptilestol
eszakra talalhatO hajdubagosi Nagy-nyomas Iegelore
esett, mivel e tertiletet, a maga mintegy 265 hektaros
kiterjedese -vel, valtozatos domborzata kovetkezteben
sokszinti novenytarsuiasaival, illetve vedett
statuszaval minden tekintetben alkalmasnak iteltiik
vizsgalatainkhoz. A hajdUbagosi nagylegelo 1976ban, Hajdflbagosi FOldikutya Rezervitum
Termeszetvedelmi Tertilet neven kertilt
termeszetvedelmi oltalom ala, mivel e tertilet a
fokozottan vedett nyugati foldikuty -a (Nannospalax
leucocion)
orszagosan is legjelentosebbkent
szamontartort elohelye (Gyarmathy, 1993). A legelo
termeszetvedelmi erteket nOveli, hogy a terlilet a
nyirsegi homoktertileteken megmaradt ktilterjes
legelok egyike (Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag !HNP/, 2003). A hagyomanyos
foldhasznalati mod azonban az elmult evszazad
folyaman meglehetosen hetterbe szorult, ami erezteti
negativ hatisat a tertileten. A jelenlegi allatallomany

az adott evben kepz6dOtt zolc1 tomegnek csak egy
jelentektelen reszet kepes lelegelni, ami a nem
kivanatos szerves anyag felhalmozodasahoz vezet.
Emiatt egyes tertiletreszeken, a termeszetvedelmi
kezeles reszekent, a gyomosocias -visszaszoritasa
erdekeben kaszalas is folyik. A kaszalas igy csak
kenyszermegoldas, kivaltasara mindenkeppen
szfikseg !enne, amit a legeltetes es a legelo
allatletszam novelesevel lehetne elemi (Mazsu,
2001).
A vizsgalt legelo megorzesehez tehat a megfelela
legeltetesi mod kidolgozasa fontos kntatasi feladat.
Ahhoz pedig, hogy egy gyepral helyes kepet
kapjunk, a nOvenyszociologia pontos, statisztikai
modszereit keIl alkalmazni a gyepminositesben, ami
a gyepek minosegi elemzese mellett az alkotO fajok
tOmegviszonyait, a rnennyisegi elemzest is
figyelembe veszi (Barcsak et al., 1983). Az erre a
modszeffe alapozott botanikai felmerestink lenyeges
adatokat szolgaltathat a terfilet potencialis
gyeptermesenek meghatirozasahoz kesztilo
szarnitOgepes modellhez, melynek jelent6sege abban
all, bogy a potencialis filhozam meghatarozasa
nelktilozhetetlen a vizsgalt tertilet, es ez alapjan mas
vedett gyepek, megfelelo kezelesi strategiajanak
kidolgozasahoz.
ANYAG ES MODSZER
A
botanikai
felmerest
a
Balazs-fele
kvadratmodszer alapjan vegezttik. Balks (1949)
szerint az 1, 4, 9 vagy 16 m 2 nagysagia
mintanegyzetek is alkalmasak ehhez a felvetelezesi
mOdszerhez, am a szerz6 elsosorban a 2x2 meter
nagysagU kNadratok alkalmazasat javasolta.. A
vizsgalt legel6 adottsagait figyelembe veve mi az lx1
meteres nagysigot valasztottuk. Az atfogo kutatasi
celkittiz6sekhez igazodva osszesen 34, egysegesen
egy negyzetrneter alaptertiletti vizsgaiati k-vadrat
kertilt kialakitasra, melyek pontos foldrajzi
elhelyezkedeset GPS kesztlek segitsegevel merttik
be a vizsgalatok megismetelhetosege vegett (Antal es
Huzsvai, 2007).
A mintanegyzetek kialakitesa soran a legelo
adottsagait nem hagyhattuk figyelmen kivul. Amint
azt az eloz6ekben emlitettiik, a legelo teljes terillete
mintegy 265 ha, domborzata pedig meglehetosen
valtozatos, a relativ relief 5-9 meter. A szamos
homokbuckaval tarkitott tertileten tab magassagi
saint ktiltinithet6 ei, a ktilonbozo szintek vegetacioja
pedig az eltero lefolyasi es sugarzasi viszonyok miatt
lenyegesen ktiltinbOzik egymastol. A vizsgalt
terilleten osszesen negy magassagi szintet
allapitottunk meg, ezek a buckateto (BT), a
buckaoldal (BO), a melyebb fekvesti (M), illetve a
legmelyebb fekvesti ten -esz (LM). Ezt kovetoen
szannitottuk a ktilOnbozo magassagi szintek
kiterjedesenek e2ynadshoz, es a legelo teljes
tertiletehez viszonyitott aranyat, es a k6vetkezo
ertekeket kaptuk. A buckatet6k kiterjedese a
legkisebb, hozzavetoleg 12,2%-a a legel6 teljes
terilletenek. A buckaoldalak mintegy 5,7%-at, a
legmelyebb fekvesfi terreszek pedig koriiIheliil
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22,5%-at foglaljak el a teljes tertiletnek. A meiyehb
fekvesii reszek kiterjedese a iegnagyobb,
hozzavetoleg 28,3%-a a legelo teljes teruletenek (a
fennmaradO terreszek vizallasosak, erdovel boritottak
vagy szantOcOldi miiveles alatt allnak). Ezek utan
jutottunk arra a dOntesre, hogy a legkisebb
kiterjeclesti buekatetokon osszesen 5 rnintanegyzet
elegendo lesz a vizsgalat elvegzesehez. Ezert ezt a
magassagi szintet egynek veve, az egyes magassagi
szintek egymashoz viszonyitott aranydb61 szamolt
szorzoszamokat rendeitiink a tovabbi szintekhez. Igy
a buckaoldal-szint aranyosan 1,3, a melyebb fekvesii
resz-szint 2,3, a legmelyebb fekvesii resz-saint pedig
1,9 szorzoszatnot kapott. A szorzasok eivegzeset
kOvetoen tehat 5 negy-zet a buckatetok6n, 7 (6,5) a
buckaoldalakon, 12 (11,5) a melyebb fekvesii
reszeken, 10 (9,5) pedig a legmelyebb fekvesii
reszeken keriilt kijelolesre. A magassagi szintenkent
tObb mintanegyzet kije101ese az ismetlesek szamanak
novelese miatt volt sz-Likseges, ezzel ugyanis a
mintanegyzetek vagy mintak megsemmistilese vagy
megrongatOdasa eseten is eivegezheto a vizsgalat. A
mintanegyzetek kialakitasa 2006, rnarciusaban
tortent, ket iitemben. A kvadratok kialakitasa az
agynevezett iranyitott random modszerrel tOrtent,
mivel a kiilonbOz6 magassagi szintek megadtak a
negyzetek hozzavetoleges helyet, az egyes szinteken
befit! a negyzetek elhelyezese azonban mar random
valasztas eredmenye volt.
A kialakitott mintanegyzeteken az elsO, kes6
nyari-kora Oszi aspektust takrozo conologiai
felvetelezest 2006-ban vegeztilk. A fellelt fajok
meghatarozasdhoz .,A magyarorszagi edenyes flora
hatarozoja" (Simon, 2000) c. munkat hasznaltuk. A
vizsgalat alapjdn conologiai tdblazatot keszitetttink,
amelyben feljegyeztiik valamennyi fellelt faj
tudomanyos neve es csala.dja mellett eletforma
tipusait is, amelyek a nOvenyek felepiteset,
megjelenesi kepet, ezzel egytitt kornyezetukhoz liato
alkaImazkodisat fejezik ki. Megallapitottuk
valamennyi faj TWR, azaz ho-, vizhaztartas es
talajreakcio ertekeit, termeszetvedelrni ertek
kategoridit, illetve a fajok boritasi ertekeit (D B ) es a
mintanegyzetek teljes boritottsagat (13%) (Balazs,
1949) is. A fajok elnevezesenel a Priszter-fele
nevezektant alkalmaztuk (Priszter, 1998). A felvett
boritasi ertekek (D g) es a mintanegyzetek teljes
boritottsiga (B%) igen hasznos adatok, hiszen ezek
alapjan vegezheto el a gyepek termesbecslese, igy a
model! validaldsahoz nelkill6zhetetlenek.
Tekintettel arra, hogy a vizsgalt vedett legeI6 nem
hasonlithatO egy nionokulturaban tennesztett
novenyre, de meg egy nehany, meghatarozott
aranyban vetett fajbel alto intenziv legeI6re sem, a
gyepprodukci6 szamitagepes elorejelzesehez sziikseg
van a fellelt nOvenyfajok megfelelo csoportositasara.
A csoportositas alapjaul szamunkra a csaladonkenti

bontas szolgal, hiszen egy-egy novenycsalad elettani
tulajdonsagai
hasonloak,
amelyek
alapjan
elvegezheto - egy-egy csoport produkciOjanak
meghatarozasa.
A fellelt novenyfajok eletforma tipusainak, TWR
ertekeinek es termeszetveclelmi ertekkategoriainak
megallapitasahoz ugyancsak a „A nnagyarorszagi
edenyes flora hatdrozoja" (Simon, 2000) c. munkat,
annak vonatkozo tablazatat hasznaltuk. A boritasi
ertekek meghatdrozasahoz az egyes fajokat az altaluk
elfoglalt teralet nagysaga szerint, becsles alapjan
osztalyortuk. A boritas erteket eloszor
dominanciaertekkel (D) fejeztuk ki, amelyet (ley
kaptunk meg, hogy a fajhoz tartozO
nOvenyegyedekkel
boritott
tertiletreszeket
Osszeadtuk. A dominanciaertekeket ezutan
atforditottuk D B (dominancia Balazs szerint)
ertekfokozatokra egyszerii behelyettesitessel, Balazs
(1949) munkaj a alapjan. Szarnitasaink
visszaellenarzesere is lehetosegiink volt, hiszen az
ertekek alapjan meg tudtuk hatdrozni az egyes
mintanegyzetek teljes boritottsagat (B%), amelyeket
a becsalt Osszboritottsdgi ertekekkel vetettunk Ossze.
EREDMENYEK
A 2006-ban vegzett botanikai felmerestink soran
6sszesen 91 fajt talaltunk a vizsgalati teruleten. A 91
fajb61 a Juncus nemzetsegbe tartozO fajt nem tudtuk
pontosan megbatarozni.
A maradek 90 faj zome a Poaceae (Pdzsitfavek)
csaladba tartozik (22%), es szinten sok fellelt faj
tartozik az Asteraceae (Feszkesek) csaladba (13%).
Nagy fajszammal kepviselteti magat a hajdithagosi
nagylegelon a Fabaceae (Pillangosviragdak, 10%) es
a Labiateae (Ajakosok, 10%) csalad is (1. abra).
Kizdrolag
a
novenycsaladok egymashoz
viszonyitott aranya azonban nem ad pontos kepet a
lege16 novenyallomanydrOI. Figyelembe kell
vennunk az egyes fajok boritasi ertekeit is. Ezek
alai,* a legtomegesebb faj a csillagpizsit (Cynodon
dactylon), amely a Poaceae csaladba tartozik. A
masodik Iegtomegesebb faj a keskenylevelii perje
(Poa angustifolia), szinten a Poaceae csatadbOl.
Tomeges fajoknak tekinthetok meg a reti zOrgOfil
(Crepis biennis; Asteraceae), a sovany csenkesz
(Festuca pseudovina; Poaceae), illetve a kOzonseges
kakukkfii (Thymus odoratissimus; Labiateae) is.
A termeszetvedettni ertekkategoriaknak
megfetel6en, a fellelt 90 fajbOl 6 tarsulasalkoto, 28
kiser6 es 5 pionir faj, amelyek a termeszetes
allapotokra utalnak. A degradaciOra utalo fajok kortil
25 zavardstiiro, 26 pedig gyomfaj (1. tablazat).
Amint az a tablazatbol kitiinik, a fellelt fajok
csaknem fele tertneszetes allapotokra utato (43,33%),
mig kevessel tObb, mint fete degradaciora utalO
(56,66%).
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1 abro A hajdubagosi Nagy-nyarnas legettia fellelt novenyfajok csaladjainak egymashoz viszonyitott megoszlisa
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Figure I: The rate of the families of the founded plant species at the great pasture of Hajchibagos
tciblazat
A fajok csoportositasa a termeszetvedelmi ertek Itategoriak

alapjan
Termeszetvedelmi ertek kategoriak(1)

Termeszetes dllapotokra utalo(3)
Tarsulasalkoto fajok(4)
Kiseril, fajok(5)
Pionir fajok(6)

Novenyfaj,
db(2)

391

%

43,33

6

6,67

28

31,11

5

5,55

51

56,66

Zavaristiiro fajok(8)

25

27,77

Gyomfajok(9)

26

28,89

90

100

Degradriciora utal6(7)

osszes faj(10)

Table 1: Grouping of the species according to the categories
of nature conservation value
Nature conservation value categories(1), plant species(2), referring
to natural c on i ons (3 ), association forming spec i e s(4),
accompanying species(5), pioneer species(6), referring to
degradation(7), disturbance tolerant species(8), weed species(9),
total spec i e s(10)

KoVETKEZTETESEK ES JAVASLATOK

A 2006-ban elvegzett elso, keso nyari-kora oszi
aspektust tiikraz6 conologiai felvetelezesunk soran
Osszesen 91 novenyfajt talaltuk, a inintegy 265 ha

kiterjedesti hajdubagosi nagyiegelon kialakitott
34 db, I x 1 meter nagysagU mintanegyzetben. A 91
fajbol egy Juncos nemzetsegbe tartoz6 fajt nem
sikerult pontosan meghatiroznunk. A tobbi 90 fajt
ugyanakkor pontosan meghatarortuk, es e fajokra
vonatkozo, a gyepprodukcio meghatarozasat celzo
modell elkeszitese, illetve validalasa soran hasznos
adatokat crinol6giai tablaban rogzitetttik.
A
cOnologiai
tabla
mintanegyzetenkalt
tartalinazza a fellelt novenyfajok magyar- es
tudomanyos nevet, illetve esaladjait. A hajdubagosi
nagylegelon megtaidit novenyfajok osszesen 22
csaladbol keriiltek ki, a legtobb csalad azonban
csupan egy-egy, vagy nehany fajjal kepviselteti
magat a vizsgalt teriileten. A legelo novenyzeti
areulatat negy novenyesalad fajai hatarozzak meg,
ezek a
Poaceae
(Pazsitfiivek),
Asteraceae
(Feszkesek), Fabaceae (PillangOsviraguak) es a
Labiateae (Ajakosok) esalad. A csaiadonkenti bontas
segit a megtalalt sok faj attekinteseben, hiszen a
szamitagepes modellhez sziikseg van a felvett adatok
halmazanak leszakitesere. Ahhoz azonban, bogy a
gyepprodukeie szempontjabO1 legtomegesebb fajokat
tartalmazo csaladokat vizsgalhassuk, figyelembe kell
venniink az egyes novenyfajok boritasi ertekeit is. A
boritasi ertekek alapjan is kiennelked5 aranyban
vannak jelen pazsitfiifelek, habar a reti zOrgififii
(C•epis biennis; Asteraceae), illetve a ki5zonseges
kakukkai (Thymus odoratissimus; Lahiateae) is
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tomeges fajoknak tekinthetOk. Ez utObbi ket
nevenyfaj azonban — morfologiai jellemzoi okan —
nem befolyasolja jeIentosen a hajdfibagosi Nagynyomas legelo gyeptenneset, a gyep allateltarto
kepessegenek meghatarozasahoz tehat tnindenkeppen
a karakteres pazsitftifelek tulajdonsigait kell majd
iranyadonak tekintetiink, es az e nOvenyekre
elkeszitett modellt a tobbi informacioval
kiegeszitentink.
Igy felhasznaljuk majd a ni5venyek felepiteset,
megjelenesi kepet, ezzel egyutt a kornyezetilkhoz
valo al kalmazkodasukat kifejezo eletforma tipusokat,
valamint a ha- es vizhaztartas, valamint a talajrealccio
ertekeit (TWR ertekek) is a legelo gyeptermesenek
elorejelzesehez.
Ezek az ertekek, a termeszetvedeImi ertek
kategoriakkal kiegeszalve, tovabbi fontos adatokkal
szolgalnak a vedett legelo kezelesi javaslatanak
kidolgozasahoz. Az eIetforma tipusok es TWR
kategoriak ugyanis hasznos inforrnaciot nydjtanak az
egyes novenyfajok igenyeirol, illetve jdl jelzik a
kOrnyezeti tenyezok valtozasat. Jelen munkankban az
egesz legel5 termeszeti allapotat mutattuk be, es
adatainkb6I arra a kOvetkeztetesre jutottunk, hogy habar a vizsgalt terulet orzi termeszetkozeli allapotat,
ergs degradacios hatasok ervenyestilnek. A vizsgalt
terulet jelenlegi allapotat veszelyeztet6 tenyezok
kOziii a valtozo idOjarasi faktorokat mindenkeppen
meg kell emlitentink. Az enyhebb telek, melegebb
nyarak es ezzel parhuzamosan a megfigyelheto

csapadekhiany dantoen hozzajaruInak az elohely
varhatO atalakulasahoz — szarazabba valasahoz. A
lialtoz6 idOjarasi tenyezok hatasar azonban, vedett
legelorol leven nern ellensirlyozhatjuk a
klasszikus agrotechnikai modszereldcel. Sokkal
hangsdlyosabb feladat ezert az emberi karosito
hatasok felterkepezese, azok tompitasa, felszamolasa.
A termeszetes vegetacio megN, altozasan kivul a
gyep zarodasa es felmagasodasa — ami a lege15 egyes
reszein megfigyelheto alullegeltetesnek tudhato be —
szamos negativ hatassal bir, tobbek kozOtt hatast
gyakorol a tenneszetes faunara is. A legelo egyes
reszeivel szomszedos akacosok es aljnovenyzetilk
terjedese ugyancsak potencialis veszelynek
tekintheto. Nehany alullegeltetett teruleten az
egybibes gaiagonya (Crataegus monogyna) terjedese
szinten veszelyezteto tenyezo. Amellett, bogy a
vizsgalt legelonek vannak alullegeltetett terfdetei, a
tullegeltetes negativ hatasai — a gyepterillet nem
megfelelo kezelesenek koszbribetoen — meg
sdlyosabbak.
Ezeket a jelensegeket, a termeszetvedelmi ertek
kategeriak segitsegevel a legelo egy-egy
teraletreszere megvizsgalva, pontos kepet kaphatunk
a degradacios hatasok mertekeral, amely segitsegevel
a legeltetesi modok es eijardsok kidolgozhata,
illetve az egyes legeloszakaszok lehatarolhatok,
elkeriilve azokat a karos antropogen hatisokat,
amelyek e nyirsegi homokterilleteken megmaradt
egyik utolso lailterjes legelot sdlyosan veszelyeztetik.
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