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OPTIMALIS LEGELESI INTENZITAS VIZSGALATA
HOMOKPUSZTAGYEPBEN
Csecserits

Vticzi Oliver, Katona Krisztidn, Altbacker Vilinos

Summary

In order to save our primary grasslands we have to manage then and, in many cases,
this means controlled grazing. To make an effective management, we should know
exactly its impact on the vegetation. For that purpose, we started to study sheepgrazing, In this paper we present our first, mostly methodical results. We compared the
grazing of 5 rabbit and 5 sheep on perennial sand grassland. We used botanical
rdeves, visual observation and droppings analysis in order to compare the grazing
habits of the nvo species. We found that the results of the three methods are similar
according to the quantity of grazing, but differ in the quality of grazing.
Osszefogletleis
Elsd'edleges gyepeink mego'rzese erdekeben vakran van sziikseg kezelesekre, ami sok
esetben u kontrolialt legeltetis_ Ba-rmely kezeles eredmenyessigehez sziaseg van a
kezeles hatasanak pontos ismeretere. Ebb()) a celbal kezdtak el a juhlegeitetes
vizsgalatat. Most az elso, modszertani eredminyeket mutatjuk be. Vizsgaltunkban 5
iireginyiR e5 5 pill legeleset hasonlitottuk Ossze evelo homokpusztagyepben. Botanika
felvetelekkel, viztalis megfigyelessel es iirillekvizsgalattal vizsgaltuk a ket faj legetesit
A hciront mOdszer hasonto eredmenyeket adott, de elter5 pontossaggat
Bevezetes
Az optimalis Iagelesi intenzitas meghatarozaskoz eloszor t az objektumot kell
rneghatirozni, aminek szempontjabol vizsg6rjuk a levies optiruglissagat. A
rnezogazdasag szamara az a lee-ontosabb, hogy a lege16 allatok mind jobban
basznosftsak a legelo nyajtotta taplakkot a maxirnalis gazdasagi haszon elerese
6rdekeben. Hosszthavd gazdalkodis esct6n fontos szernpont, hogy a lege16 ne legyen
tallegeltetve. A legelo takarmanyhozamat gyakran navelik, pl, matT4yazassal,
vet6ssel. A ga_zdaikodi5 szarnara optimalis gyephasznositas vizsgailataval mar sok
VINCEFFY 1999).
mezogazdasagi kutatis foglalkozott
Amennyiben a ceI az adoti legelo termeszetvedebni ertekeinek, biodiverzitasAnak
megarzese, maskent kell az optimalis legelesi intenzitast meghatarozni. Ilyenkor nem a
legnagyobb gazdasagi haszon eire .se a cel. .A terrneszetv6clelem szlmara kontrollalt
Iegeltets es hatasgnak folyamatos vizsgalata sztiksdges, Alapveto kiliOnbseg a ket
szeml6let k6zt, bogy rig a gazdaikod6 szamara a legell5 allat a legfontosabb es a legelo
elsosorban a takarmanyothst szolgalja, addig a termszetvedelem szArnara a legelo a
Jegfontosabb es a legelo allat egy eszkliz ennek fenntartasaban. Emiatt a mez6gazdasagi
kutatasok eredm6nyei csak korkitozottan haszn61hatak a terme'szetvedelemben.
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Az eurOpai rnezogazdasagi taltennel6s miatt esokkent a uepek, mint lezekok
gazdasagi sicrepe, ugyanakkor mint tertneszetk5zeli elahelyelc egyr. e fontosabbaldo
valnak, megorzestikre egyrc nag,yobb a tarsadaltni igeny.
Mien fo tos a terrneszetkbzeli gyepek megarzese? IvIagyarorszagon a
termeszetkOzeli szaraz gyepek nagy resze eis6cliegesen fatlan eIahely, melyek helyen
soha nern volt ercla (pl, sziklagyepek, lejt6szeppck, Ioszgyepek, homokpusztagyepek),
erneIlen vannak erd6irtas utan keletkezeft, masodlagos gyepek is (pI, hegyi kaszalOrkek)
(FEKETE et al. 1997). Ezen Ol6helyek jOval tObb fajnak adnak ot -thont, mint e ,.;* vetett z
vagykezlt(p.rnio,fcvet)p.Azilkorsambenzti,
valamint elterjecles6nek nyugati hatirat nalunk eierb faj talalhatO. Ezen fajok tiilelese a
termeszetkozeIi gyepek fennmaradisk6I higg. Mai tudasunk nern eleg ahhoz, bogy ogy
kezelt vagy teljcsen elpusztult gyepet a legutols6 termeszetesnek tekintheto alIapotaba
visszaallitsuk, restauraljuk. Valoszinfileg ezt teljesen soha nern tudjuk majd rnegtenni.
igy a megmaradt gyepek meg6rzese az elsbdleges
Miert szukseges a legeles a terrneszetkozeli gyep fennmaradasahoz? Azonos
kornyczeti lAtter eseten a nOveriyegyedek megtelepedesenek es kihaIa'sanak terbeli 6s
idabeli beterogenitasa niagyarazza a fajok ogyLitteleset. Ezt a heterogenitAst a ki.lIonbOzti
kiterjeddsCi es gyakorisagn zavarasok okozzak, ahol zavaras aIaft eg -y olyan, idaben
diszkret esemenyt ertiink, arnely az iikoszisztema, a tarsulAs, vagy a populaci6
szerkezetere hatva megvaltortatja a forrasok, tapanyagok elerhetoseget, illetve a fizikai
kornyezetet (COLLINS et aI 1998, COLLINS and BARBER I9S5, WHITE and
TENTSCH 2001). Mersekelt vi gyepekben az egyik legfontosabb es leggyakoribb
zavaris a legeIes, amely az err beri hasznositas elott a vadaIlatok, pl. Ostulok , legelese
volt, majd a Iegtbbb helyen a haziAllatokkal voila legeltetcSs valtotta fel (BOKONYI
1974).
Magyarorszagon az egyik legnagyobb kiterjeclesben fennmaradt els6dieges
gyeptipusa az evelo homokpusnagyep. Tbrteneti forrasok alapjan rekonstru6lha,t6, bogy
ezeknek a gycpeknek a felszinc a tOrbk hadoltsdg utan sok helyen annyira nyfitth vglt az
er- os legeItetes rniatt, bogy fut6homokos videkek alakuitak ki (MAGYAR 1961, FOR
1983) A futahomokon a pionir es a poteneialis vegetacia is a_z, eyelo homokpusztagyep
(FEKETE 1992), A I. szazad vegetal viszont sok helyeu megsztnt a legeltetes es itt
erdo vagy erdOssztyepp mozaik alakult ki (MOLNAR 1990. Tehat mind a f011egeltete.,
mind a lezeltetes hianya jelentos valto7Asokat okozott a vegetaciOban.
C6lunk az, hogy rnegallapitsuk az evel6 nyilt homokpusztagyep fennrnaralasahoz
szukseges optimalis legelesi intenzitast. Flossztitavil kiserletsorozatot tervezttink,
melynek els6 eredmenyeit jelen dolgozatban mutatjuk be. Haromfele mOcIszen -el
vizsgaltuk juh es cireginyill hatasat az evel6 nyilt homokpusztagyepre: Botanikai
felvetelekkel a nbvenyzet valtozasilt, etologiai megtigyelessel az dlIatok
ta'pIdlekfelvetelet es tirillekelemzessel a tdplalek osszetetelet, K4rdesiink az volt, hogy
milyen kiilOnbsegeket talaIunk a juh es a nyUl IegeIese kort, valamint hogy a mOilszerek
ercdm6n.-yei mennyire Osszevethetoek.
Anyag

es riacidszer

2000, okuiber 2-5_ kOzt ve'2eztiink Osszehasonlito vi zsgalatokat 5 dreginyUllal
(Oryotolagus cuniculus) es 5 birkgval (Ovis aries) a Szentendrei-szigeten. 0/05
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KL2LTiokpusztauepben Egy osszefuggo homolgausztagyepi allomanyban elbwcsen 5
bornogen foltban 7:3" -db 50 rn2-es kort jelolt-ank ki, majd velettenszerCien az egik kbrbe
mindig birUt a m6sikba egy nyulat hclyeztlink, a harmadik 1(611 kontrolIkent hasznAltuk_
Tvlinclegyik korben 5 db lxlm-es conoldgiai fe1vetelt keszitettunk az allatok kihelyezese
erOrt, az allatok kihelyozesc utAni elso, masodik es negyedik napon, azaz naponta 75
felvetelt keszftettunk. A felvetelek keszitesekor rOgzItettiink minden edenyes faj
boritasat, a zarvatermok osszboritasit, a rnoliaboritast, a nyflt homokfelszin ardnyat,
valarnint az avar boritast. Ez.zel parbuzamosan az allatok kihelyezese utan szabalyos
idokozankent figyeltilk az allatok tapiCekielvetelet, ro2zitettik ennek gyakorisagat is az
effogyasztott ndvenyfait, Minden reggel iirtakmintat vettiink mind a 10 Altar kifutojabol
es ezekben rnikroszkopos szovetanatizissel hata_.rortuk meg a nOY6nyfajok szdzalekos
aranygt. A nyulak egesz nap, mig a birkak minden clelutan 15 es 18 6ra kort voltak
heiyeTi kikiAve, egyebk6nt egykozell homokpus .magyep foltban iegeitek.
A conologiai felvetelek analizise soran az els6 (x 1 ) es az utolse napi (x2) feIvetelek
boritAsertekeit hasonlitottuk tissze. VizsgaItuk a borftLertekek kftti abszoltit
ktilonbseQet (Manhattan-metrika, x 2-x 3 ), es az Osszeadott boritasertaket elosztott
Idilitinbsegct (Canberra-metrika, x2-x 1 /x2-i-x1)- Ez utObbi segitsegevel vizsgalni lehet a leis
botritAsli fajok valtoza'sk A valtozasok kimutatasara ANOVA statisztikai probilt
hasznah-unk, azetesen tesztelve az adatok normaIita'sat. A nem normalis eloszlasti
adatoknal, a Manhattan metrika eseten az Map boritasertekek arcsin-transzformaciojit, a
Canberra-marika eseten a kiilorbseg box-cox transzforrnaci6jat vegezttik el. A post-hoc
osszehasonlitasokat Tukey-pr6bdval vegc.-zrak. Az etoldgiai rnegfigyeiesek ertekelesekor
a novenyfaj preferenciat Chi t-teszttel vizsgaltuk., A percenkent fogyasztott novenyfajok
sza. manak valtozisa, illetve a birka es nytiI k5zti kiildnbseg kimutatasara ke't etas,
ismetelt mereses A_NOVA-t hasznAltunk. Az iirillekanalizis soran kapott, fogyasztott
novenyek faji asszetetele es a kinAlat korti osszeffiggeset es az artilekelemzes es a
vizuglisan b ecs Lit taplglek 6sszeteickt egyarant Chi 2-teszttel vetettiik Ossze.
SzignitikAnsnak tekintjuk az elterest, ha p < 0.05.
Eredmenyek
Az abszolitt ertekii killonbsegeket vizsgalva (Manhattan - metrika) a kOvetkez6
eredmenyeket kaptuk: szignifikans kii16nbseg volt az osszborft6s viiltozasaban a juh es a
kontroll, Wetve a juh e's a nyt1I Altai legelt reszeken keszint feIYtelek kort (1. Libra). Ezt
tovabb bontva szignifikans ktilonbseget kaptunk a juh es a kontroll kOzt mind az
egyszikaek (ftvek), mind az evelO ketsziktiek tekinteteben. Mindegyik esetben a juh
Iegelesenek hatisgra csokkent a boritas. Viszont a homokfelszin, az, avarboritls, a moha
tekinteteben neat talaltunk szignifikans kiildnbsegct. Ligyanigy egyetlen fajnal scm
talgtunk kiildtbs4e1 a boii0,9, ,;MtozAs teicimtet6ben. Carthe,t -ca-metliUval szaiaoh
kulanbsegek eseten is hason16 erednienyeket kaptunk. Az iisszboritas valtozAs
szignifikansan kiilonbozon mind a halrom kezeles kazt. Nem talaltunk szignifikans
kill6nbseget a rnoha, zuzrnO, nyilt hornokfelszin e5 az avarmennyiseg valtozasa eseten_ A
fajcsoportok eseteben a ketszikLek es anon beltil az evelo ketszikilek eseteben taialt -unk
szigni-adns valtozast. A ketszikilek eseteben kulonbseg volt a kontroll es a juh es a
kontroll 6s a nyill hatasa kort, mig az eveIok eseteben osak a juh es a kontroll
boritasvaItoz,Isa ki5zt volt szignifikAns ktildnbseg_

127

GyepgazeldlkodJs 24901, Debrecen

Boritasvaltozas
L dbra

9. LO
CI 05

-11.(15
-0 10
-0 IS
-0.2CI
4123
-0.50

Az etoiogiai vizsgalat eredmenyei alapjan a juh, ds a nytil aplalekosszaettle is
kiilonbbzdtt a kinalattOL A juh es a nyll tapIalek dsszeteteleben kiilenbseget taIaltunk, a
percenkent elfogyasztott novenyfajok szdma szinten kiilOnbozdtt a ket llatfaj kOzOtt
juh kevesbe valogatott), illetve a vizsgalat 1. 6s 4. napja kOzott (a v6gen kevesbe
valogattak) (2. dbra). Az tirii-Iekvizsgalat eredmenyei szint6n mutatnak noveny faj
preferencidt a taplalkozas soran. A juh 6s a nyill iiriiInc6ben a noveny fajok
maradvanyainak osszetetcle nem lailanbOzott earnast61 (3. dbra). Az iiiileivizsgalat 6s
az etolOgiai megtigyelessH nyert taplal&bsszetetel adatok egyezest mutattak egymassa1
a nyi:11 eseten, de a juh esetb nern.

IdOeTtseg alatt togyasztott utivenyfajok szAma, vizualisan becsiihre
2 difra

Birka es iireginyiiI novelly vAlogatisa
legeles Wiz ben
•

—1

kirks
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D i szku ssz io
Egyik legfontosabb k6rdes mind elm6leti, mind gyakorlati terrneszetvedeletni
szempontbol, hop sziikseges-e a juhlegeltetes az veld nyilt homokpusztagyep
fenntartasahoz. A nyilt homokpusztagyep a Kirpat-medenceben mar tab evezrede jelen
16vo tarsals, amit leginkAbb a benne nagy sz.amban elofordulo endemikus fajok
igazolnak (BOROS 1958, SO 6 1957, 1973). Az endernizmusok kialakuIasahoz sztjksdg
volt ennek a forinkionak a jeienletere, de arrol nines informiicionk, mekkora volt a
kiterjeddse a fajok kialakulasakor. item tudjuk, bogy olyan nagy, Osszefaggi5
allomanyokban voltak-e jelen a nyilt hornokpusztagyepek az intenziv legeltetts clot,
mint ahogy azt ma latjuk. Ezt ma ink szinte leitetetlen eldonteni. Ismemi kellene, mi
volt a legeltetes elt5tt a terrieszetes zavarist okozo allat, ilietve hogy helyettesitheti-e a
jutilegeiest mas faktor (vadernEasok, rovarok). Bugacon az Dreginytil gatolja a fasszirdak
terjedeset, Igy szint6n fenntartja a gyepet (ALTEACKER et al. 1991).
A harem a1kalinazott vizsgalati modszer (conologiai felvetelek, vizzAlis megfigyeles
es (111116kelemzes) mas-mgs o1dalri51 mutatta mega legeles hatisat. A conologiai
feivetelekkel az Osszborfas valtothsat, Wave az egyes fajcsoportok vAltozasat lehetett
jol kovetni, az egyes fajoket mar nem. A fajok valtozasahoz valoszimileg kisebb meretli
felvetelek sziiksegesek, Az etologiai megfigyelessel a iegelds, valamint a tdplalek
preferencia napi dinamikaj a kOvethet& Eredmenyeink szerint az jobban
valogatott, mint a juh. Az ilri1i6kvizsgalat lefrta az egesz iddszakra vonatkozo
taplalekosszetdtelt, bar nem ismert a novenyfajok eitero emeszthetosegenek hatasa az
iirtil6kben va145 megjelen6-sre. A conologiai felvetelek es a vizualis megfigyeles is
kimutatta, hogy a lc& allatfaj eit6rO tapialekmennyiseget vat fel. Mind a hirom mi5dszer
adott informaciOt a tapittldk OsszettteldrOi, de a legatfogobbnak az iirulekvrzsgalat
bizonyult. A conologiai felvetelek inkgbb a mennyisegi valtozasra voltak erzaenyek,
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valamint egyediil ez a modszer rogziti a nem taplalkozasbaI, ban= a taposasbol credo
hatasokat, pl. nyilt felszin navekedese, ami elerigedhetetlen soli homokpusztagyep faj
terjedesebez. A vizualis megfigyeles mennyisegi es minbsogi informaciakat is adott,
iiletve megfigyelhet6 volt a tapIalkozits napi ritmusa. V6gtil az tirillekvizsgalat inkabb
n-iinosegi informaciakat nyLiitott, Ezdrt tovabbiakban mindbarom modszerrel folytatjuk a
vizsgalatokat.
Fontos eredmeny, bogy a juh mar 4 nap alatt jelentis boritasesokkenest okozott_ A
hossz(itav6 kisdrietek egyik aria, bogy megallapftsuk egy ilyen kis leptdkCi zavaras
tegeneraciOjahoz, azaz az eredeti boritasertek helyreallasaboz szukseges id5t. Ez alapjan
mogbocstilhetjiik az egesz teriiiet eltartokepesseet, igy az optimdlis legelesi intenzitas
megallapithatalesz.
Mostani vizsgalatunk azt mutatja, bogy a juh kis leptekb-en, rdvidtavon joval tabb
biomasszat tavolit el, mint az valamint valoszinifieg eras taposasa rnian - a
hatasa nem fajszelektly. Bar negy nap alatt a nyilt homokfelszin aranya esettinkben nern
novekedett szignifild.rEsan a juh hatasara, a tendenciak ismereteben azt mondhatjuk,
hogy a gyep fermtartasa szempontjabOl elonye a juh hatasanak, bogy nyilt
hornokfelszineket hoz letre, ezaltal megteiepedesi Jehetoseget biztosit a legtobb homoki
fajnak. Hatrany viszont, hogy az alaprnatrixot i azaz evelo faveket is megeszi vagy
kitapossa. Ez s6riilekenyebb, nehezebben (01 magrol, rosszabbul terjed (O'CONNOR,
1991). Ha ail nagy a nyilt felulet, akkor megindul a homokmozgas, kev6s faj tud csak
rnegtelepedni, tehat fajszegenyedes tartenik. Ma mar kicsik a homokpusztak es keves az
osszektittetesiik, nincsenek refagium erdOk es az tgesz gyep legelesekor a gyep
reftigium is hianyzik, Emiatt ma mar veszelyesebb az alapmatrix nagy terriletr51 tartena
eltlinese. Tovabbi problerna, bogy a juh allornanyat ember tartja fowl, nern a taplalek
mennyisege szabalyozza.
ebben a ktserletben joval kisebb volt
A tenneszetes nOvenyevonek, az
a hatasa. A viznalis megfigyeles es az tirillekelerns eredmenyeib61 kidern, hop,:
valogat a fajok kazt, taFosasa ielentatelen, igy a.z aIaprnatrixot ebben a leptekben nem
zavarja..: Bugaci felm6resekbol az is kideralt, bogy a gyep-erd6 mozaik kiaiakalAsat
gatolliatja-; ba u:i1 . so. k. egyed gatolva a fasszartiak feltijulasAt (ALTBACKER et al.
1991). Alapvetaen nem az ember szabLyozza az allomany nagysagat, mint a juh
eseteben, erniatt inkdbb ervenyesek ra a populaciadinamikai szabdlyok.
Termeszervedebni szempontbaJ, az elso vizsgalatok alapjan azt mondhatjuk, bogy a
birkaval val6 legeles, mint a bornokpusztagyepek fenntartasat c61z6 kezel6s csak
folyamatos megfigyeles inellett, kontrollaltan, ismert intenzitassal vegezheta, hiszen a
juh hatasa testtameg aranyosan joval erasebbnek mutatkozott, mint az egyik fontos
termeszetes gyepkontrollalo novenyevi5, az
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