T & MoTzEs A. (szerk.): Talaj-vegetfici6-klima kolcciAltati15.0k.
105.zon§Lik a 70 eves LAng &him. Milk ORKI, Vac ratot. 2008. n . 57 -56.

KRoEL-DULAY GY., KALAPOS
-

Nyi thomokpusztagyepek a Ropotamo torkolattimil:
egy bulgariai tanulmanyfit tanuiscigai
REDEI TAM A'S", KU .w ANDRA s=•2ES IrrzEs PITER 2.3

MT.4 okeltigia es Botanikai Kutatointezete, 2163 PrEicrEitot, Alkormarny u. 2-4.,
Collegium Budapest,
2 felemtegi din. - 1037 Budapest, Kolostor u. 2., Jelenlegi
1014 Budapest, Szentha ron.wig ter 2. E-mail` redy@botallika.hu

Osszefogialas
eredmenyeit foglaljuk
Celunk a Ropotamo torkolatsrideken talalhato nyilt homoki gyepek tanulmanyozasa
volt. A tertilet klimaja szarazabb es melegebb, mint az Alfolde, megfelel annak a klimavaltozas eseten nehany evtizeden belulre elorejelzett eghajlatival. Az ottani nyilt homoki gyepek commons faja az irodalmi adatokkal ellentetben nem a Festuca vaginata, hanern egy nem azonositott kozelrokion Festuca faj. A talalt allomanyokban 20 canologiai
felvetelt keszitettUnk, A gyepeket a hazainal kisebb negyzetrneterenkenti evel6 fti es
nagyobb egyeb evelO eg-yedszam jellemzi, arm a parmoniai gyepek eseteben tapasztalt
trend folytatisa. A gyepek evelo fajkeszlete jelentasen, mig egy-ket eves faikeszlettik kisebb aranyban ter el a pannoniai gyepek fajkeszletetoil. A kis mertekben felnyilo Festuca gyepek a legfajgazdagabbak. Allot a szel felszakitja az evelo gyepet, on a vastag tavil
evelok dorninalta formacio alakal U. Az evelo flora es a dorninans faj szilk elterjedese
arra figyelmeztet, hogy a klimavaltozas saran a hazai evelo nyilt homokpusztagyepek
novenyi biodiverzitisa erosen lecsOkkenhet a klimavaltozas hatasara.
CIKKeN'ICBEN EGY 1998-AS BULGARIA' TANTJLNIANYtIT

Kuicsszavak: Bulgaria, faikesziet, Festuca vaginata, kiirnavaitoilis, nyr'lt hornokpusztagyep

Bevezetes
A Magyar Tudomanyos Akademia Okologiai es Botanikai Kutatointezete tobb mint
egy evtizede foglalkozik a globalis klimavaltozas hazai nOvenykoz6ssege_kre gyakorolt
hatisinak vizsgalataval es elarejelzesevel. A kutatas fOkuszpontjaban az AlfOld homoki erd6sszt-yepp nOveny-zete all, amely atmeneti jellege es edafikus sajatossagai rniatt
markansan reagal a valtozasokra. Klimatologusok elarejelzesei alapjan a felmelegedes
hatasara az Alfold klimaja a Balkin-felsziget keleti reszenek jelenlegi Idimajara fog
hasonlitani (Mika 2003).
kutatisaink fo objekturna az evelo nyilt hoinokpusztagyep (Festucetum vaginatae), amelyr61 bebizonyosodott, hogy mind a szerkezete, mind a fajkompozicioja
erzekenyen valaszol mar finom klimattkus kiilonbsegekre is (Kovacs-Lang et at. 2000,
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2005, 2006). Ez egy pannOniai bennszillott tarsulas; lc& dorninins flifajanak elterjedesi terillete csak itt talalkozik. A Stipa borysthenica pontus-pannOniai, mig a Festuca
vaginata pannoniai szubendemizrnus, rnelynek elterjedese eleri Bulgaria tengerparti
teriileteit (Horvath et al, 1995, Meusel et al, 1965). (Vizsgalataink alapjan kideri.ilt,
hogy az utobbi allitas feliilvizsgalatra szorul.)
A ldimatologiai elOrejelzes es az, hogy az egyik dominans faj elterjedesenek delkeleti hatarat jelenti, egyarant a Fekete-tenger melleken el6forclul6 Festuca vaginata al
lomanyokra iranyitottak a figyelrnunket. Harman, akkor meg mindannyian az UBKI
munkatarsakent, 1998 majus-iiiniusab an az MTA kutatocsere egyezmenye kereteben
Bulgariaba utaztunk. Celunk az ottani nyilt homokpusztagyep-allomanyok szerkezetenek es faj5sszetetelenek vizsgalata volt. Vendeglatonk, Tenyo Meshinev professzor,
a Bolgar Tudomanyos Akadernia Novenytani Intezetenek munkatarsa mind tartozko&sunk megszervezesevel, mind a felvetelezes soran, a fajok meghatarozasaban igen
jeIentos segitseget nytljtott.

A tanulmanyat altalcinos tapasztalatai
Bar ez tiz ev tavlatabol kisse megkesettnek tiinik, It -widen osszefoglaljuk az ut egyeb
tanulsagait is. Altalanossagban elmondhato, bogy Bulgaria botanikai erclekessegekben kiemelkedOen gazdag, melyb61 nehany rovid kitero soran csak izelitat kaphattunk. A flora mintegy 4000 edenyes fajt tartalmaz, melyhez az elohelyek igen nagy
valtozatossaga parosul. A Trak-MacedOn-roghegyseg deli lejt6i a tercier flora refugiumai voltak a jegkorszak soran, Dobrudzsaban kelet-europai tipusu sztyeppek, az
ors* nyugati feleben pedig szubmediterran lomberd6k talalhatok. A kiilonbozo
alapkOzetii magashegysegek floraja endernizmusokban igen gazdag. Ehhez a gazdagsighoz kepest meglehet6sen alacsony az aktiv botanikusok szama; emiatt az orszagban jelentOs a florisztikailag nem vagy alig feltart teraletek aranya. A rendszervaltozas utan 6k is bekapcsolodtak az Europai Unio altal finanszirozott kutatasi Cs
adatgAtesi programokba.
A magashegysegi terilleteken szarnos, svajci szervezetek altal finanszirozott, els6sorban a fenntarthata legel6gazdalkodas kialakitasara iranyula program folyik, melyb6laz egyik helyszinet a Ro dope hegysegben alkalmunk volt megtekinteni. A Balkan
delkeleti reszen, amely evszazadokig tarok fennhatosig alatt volt, kialakult egy sajatos
magashegysegi legel6gazdalkodasi forma. Miiveloi az archaikus gorog dialektust besze16 sarakatsani (bolgarul „karakacsan") pasztorok az Egei-tenger kOzelebol hajtottak fel nyajaikat a Rodope hegyi legeldire. Osi tipusit, apratermetu „karakacsan" juhaik kepesek voltak a szarffivet (Nardus stricta) leragni es hasznositani. Az 1945 utan
lezaru16 bolgar hatar vegkepp megakaddlyorta vandorlasaikat. A Bulgariaban maradt
pasztorokat varosokba telepitettek, A hagyornanyos juhfajta helyett betelepitett juhfajta.k nem fogyasztottak a szorfiivet, aminek kovetkezteben a legel6k biodiverzitasa, es
ezzel egyiitt a produkciaja is erosen lecsakent. Az tij programok tamogatjak a tradi-
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cionalis gazdalkodasi forma feleieszteset es vizsgaljak ennek hatasit a biodiverzitasra
(Tenyo Meshinev sz6bdi k5zlese).

A nyilt homoki gyepek
A homoki novenyzet altallinos jellemzese
Vendeglat6in_k a Festuca vaginata altaluk ismert legdelebbi allornanyaihoz, Burgasz-

tol delre, a Ropotanio foly6 fekete-tengeri torkolatahoz vezettek minket. A tengerpart
klimaja szubmediterran jellegd, piustol szeptemberig hatarozott arid peri6clussal, viszonylag hideg telleL Burgasz eseteben az eves csapadekrnennyiseg 556 mm, az eves
kozephOrnerseklet 12,5 °C, a januari lo5zephomersekiet 2,6 a yiliusi kazepharnerseklet 22,5 c. C, az 1951-2000-es idoszak atlagaban. (Adatforras: Global Historical Climatology Network (GHCN), technikai leirasa Peterson et aL 1998).
A foly6 durva szemd meszes homokot teritett szet_ Az ezen kialakult vegeticia
nyilt es zaratio homoki gyepek es fajgazdag szubmediterran tolgyesek mozaikja.
A nOvenyzetet telen a hideg es heves tengeri szelek erosen boIygatjak, helyenkent
szabalyos, szinte mertani vagatokat nyitva az erclokben, es erosen megmozgatva
a homokfelszint a falan teriiieteken. 1tt a sekelyebben gyokerez6, csom6s navekedesd Festuca nem kepes megtelepedni, a gyepet egy sajatos, melyen gyokerez6
ketszikiiek alkotta formacio viltja fel, E fajok (Artemisia campestris, Centaurea arenaria, Lepidotrichum uetrichtianum) gyokerzetenek felso, ujjnyi hosszti es gyakran
csuklOnyi vastagsagti szakasza kiiii a homokb61, es a meg is fisodo gyokernyakat
az el6z6 evi elszaradt levelek szoknyakent veszik kori_il. Nyugatias, a tengeri szeltol
vedett lejtakon, buckaoldali siippedekekben a Festuca 20-30%-os boritist erthet el.
Ezek_nek a gyepeknek egy fajszegenyebb, vaiOszinGleg frissebben betelepedett, Es
egy kicsit fellazu16, evelo kiserofajokban gazdagabb tipusat kulonitettuk el. Kevesse
bolygatott felszineken, vagy kiszarado buckakozakben a Tortula ruralis moha uralta kriptogimszonyeg boritja a talajt. Ahol keves az eve16, ott egyevesekben gazdag
kozOssegek alakulnak ki, Kiszarado, korabban kedvezt5bb talaju teriileteken, vagy
felhagyott szintokon gyakran a Chrysopogon gryflus allomanyok domin
A nyilt gyepek fajosszetetele 6 szerkezete
A nyilt homokpusztagyep-allomanyok negy tipusaban (1. fajszegeny Festuca gyep,
2. fajgazdag Festuca gyep, 3. vastag tovii ketszikiiek uralta foltok, valamint 4. egyeves foltok) tipusonkent 5 db 4x4 m-es conologiai felvetelt keszitettank. (1. tablazat). A fajnevek eseteben a bo1gar tioramii (Stojanov et al, 1966, 1967) nevezektanat
kovettilk.
A dominans fiifaj, egy tart szklerenchima-retegii csenkeszfaj Festuca vaginata
neven szerepel a floramilvekben. Figyelmesen megszemlelve azonban mar a terepen is nernileg elteronek lattuk a hazai allomanyoktol, f6kent hosszabb es lagyabb
Osszehasortlft6 hatarozo hianyaban azonban atmenetileg elfogadtuk a
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gazdalkodasi forma feleleszteset es vizsgaljak ennek hatisit a biodiverzitesra
(Tenyo Meshinev szobeli kozlese).
ciorxalis

A nyilt homoki gyepek A hornoki nbvenyzet altalcinos jellernzes
VendeglatOink a Festuca vaginata altaluk ismert legdelebbi allomanyaihoz, Burgaszt61 delre, a Ropotamo foly6 fekete-tengeri torkolatahoz vezettek minket. A tengerpart
Him* szubmediterran jellegii, jilliustOlszeptemberig hatarozott arid periodussal, viszonylag hideg tellel. Burgasz eseteben az eves csapadekmennyiseg 556 mm, az eves
kozephOmerseldet 12,5 °C, a jai -m.61i kozephomerseklet 2,6 °C, a jausi kozephornerseklet 22,5 °C, az 1951-2000-es idoszak atlagaban. (Adatforras: Global Historical Climatology Network (GHCN), tec.hnikai lefrisa Peterson et aL 1998).
A folyo durva szernd meszes homokot teritett szet. Az ezen kialakult vegetacia
nyilt es zarodo hornoki gyepek es fajgazdag szubmediterran tolgyesek mozaikja.
A novenyzetet telen a hideg es heves tengeri szelek er8sen bolygatjak, helyenkent
szabalyos, szinte mertani vagatokat nyitva az erdokben, es erosen rnegmozgatva
a homokfelszint a fatlan terifleteken. lit a sekelyebben gyokerezd, csomos novekedesii Festuca neat kepes rnegtelepedni, a gyepet egy sajatos, melyen gyokerezo
ketszikiiek alkotta formacio viltja fel. F.. fajok (Artemisia campestris, Centaurea arenaria, Lepidotrichurn uetrichtianum) gyokerzetenek felso, ujjnyi hosszti es gyakran
csuldonyi vastagsagu szakasza kiall a hornokbOl, es a meg is fisod6 gyiikernyakat
az el6z6 evi elszaradt levelek szaknyakent veszik Nyugatias, a tengeri szelt51
vedett lejtokon, buckaoldali suppedekekben a Festuca 20 - 30% - os boritast erthet el,
Ezeknek a gyepeknek egy fajszegenyebb, valOszinfileg frissebben betelepedett, es
egy kicsit feilazu16, evel6 kiserOfajokban gazdagabb tipusat ktilifiriitettilk el. Kevesse
bolygatott felszineken, vagy kiszarado buckakozokben a Tortula ninths moha uralta kriptogimszonyeg boritja a talajt. Ahol keves az eve16, ott egyevesekben gazdag
kOzossegek alakulnak ki, Kiszarado, korabban kedvezobb talaju teriikteken, vagy
fclhagyott szintokon gyakran a Chrvsopogon gryllus allomanyok dorninalnak.
A nyilt gyepek fajosszetetele 6 szerkezete
A nyilt homokpusztagyep-allomanyok negy tipusaban (1. fajszegeny Festuca gyep,
2. fajgazdag Festuca gyep, 3. vastag tkiv-U ketszikiiek uralta foltok, valamint 4. egyeves foltok) tipusonkent 5 db 4x4 rn-es conologiai felvetelt keszitettank. (1. tablazat), A fajnevek eseteben a bolgar tioramii (Stojanov et al, 1966, 1967) nevezektanat
kovettak.
A dorninans fiifaj, egy tart szlderenchima-retegei csenkeszfaj Festuca vaginata
neven szerepel a floramavekben_ Figyelmesen megszemletve azonban mar a terepen is nemileg elteronek lattuk a hazai allornanyoktol, fokent liosszabb es lag-yabb
leveieivel. Osszehasonift6 hataroz6 hianyaban azonban atmenetileg elfogadtuk a
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szakirodalom allaspontjat. Itthon tazetesebben megvizsgalva a begyiijtott peldanyokat
2$
egyeb eltereseket talaltunk a level es viragzat
/D
morfolOgiajaban, illetve a levelhilvely szoroE
15 -I
zottsegeben. Felhasznalva a Flora Europaea
(Tutin et al. 1989) hatarozokulcsat megallapi10 tottuk, hogy a naveny nem Festuca vaginata
57
W. et K., de nem volt megfeleltetheto a tObbi, a
ketetben szerepla fajjal sem. Ezt kesobb Borhielettartam
di Attila professzor szobeli vetemenye is megor6 A bulgariai felvetelek fajkiszletenek el 6forerositette. Meg egy fay emelnenk ki a szamos
dulJsa a hazai fiaraban elettartam szerint
erdekessegb61, a Linurn tauricurn nevii sarga
bontAsban. Rovid elet6 fajok az egy-kit eveviragd lenfajt, amely erosen emlekeztetett egy
sek meliett azegyszer, vagy kevesszer termti
eve161; hosszu Oletfiek a sokszortermo evecok
felnyarg-ult Linum dolomiticum egyedre, es
es a fisszaniak.
emiatt nevezetes ereklyenovenytink rokonsagat kutatok figyelmebe ajanljuk.
A fajlista jelentOs eltereseket mutatott a hazai nyilt homokpusztagyepeketal. Osszesen 53 faj fordult elo a felvetelekben. Ebb6133 nalunk is jelen van, 18 pedig hianyzik a hazai florabol, 2 taxon pedig nem volt faji szinten beazonos1that6. A homoki
gyepek, mas meszkedvel6 edafikus nyilt szarazgyepekhez ha.sonlOan igen gazdagnak
bizonyultak kis elterjedesti, endemikus-szubendemikus fajokban. Feltuno, bogy a
30
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2 Etra Haromr Festuca vaginata domindita nyilt humid
gyep negyzetmeterenkenti egyeb evelo egyedszaMaria k Eisszehasonlitasa (az erveld ftvek WHO..
Az elteres mindharrom gyep kozott paronkent
p<0,001 szinten szignifikans (n=50).

2. ctrl Harom, Festuca vaginata dominalta nyilt homoki gyep

negyzetmeterenkent nombekolo 4veTO fu egyedszarmarnak Osszehasoniltasa. Az elteres mindharom gyep kkizott
paronkent p0,001 szinten szigni-fikans (n=50).
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4 kro A Ropotamo melletti opt homokpu5ita9yepek ilerforma-osszetitele a csoportok iErsszboritisa alapjan. rterniftiik a E.ombekola fiiveket es a vastag tend Ws/Audit. A felvetelek besorolasAt az egyes tipusokba az 1_ tabia. zat felirata tartaimana.

hianyzo fajok nagyobb resze hosszti eletii evelo (1. Mara). Az egy-ket eves es rovid
eletu &eta fajok nagy resze transimediterran elterjedesii, boiygatastiir6 szarazgyepi
generalista.
A gyep szerkezeteben a hazai gyepek koziil a legnyiltabbra, a fillophazi hornokpusztagyepekre emlekeztetett. Egy viszonylag bolygatatlan allomanyban 50 ismetlesben megszarnoltuk az egy negyzetmeterre ese, ' Festuca csomokat, valamint minden
mas evel6 faj egyedeit, es 6sszehasonlitottu_k a hasonlo modszerrel nyert es
fulbphazi aclatokkal. A helyszineket Kruskal-Wallis, majd Dunn post-hoc teszttel hasonlitottuk Ossze. Eredmenyeink alapjan a bulgariai gyepekben a Iegkisebb a neg-yzetmeterenkenti Festuca tovek szama. Fulophaza adj a a kortes erteket, de lenyegesen
kozelebb all a bulgariai gyepekhez, mint Gonyikoz (2, abra). A kiser6 evelok szempontjab61 is Ftilopliaza es a Ropotamo menti adatok alltak a legkozelebb eg -ymashoz,
de itt Rilaphaza bizonyult a legszegenyebbnek (3. bra). Az elteresek minden esetben
p<0,001 szinten szignifikansak.
A gyep eletiorma-Osszetetelet elernezve feltiinik, hogy a vastag tovii evel6 ketszikiiek a vizsgalt bulOriai illomanyokban mindentitt jelent6s szerepet jatszanak, fiiggetlenal a Festuca es a kriptogarnek boritasital (4. ihra). A hazai gyepekben els6sorban
a Furnana procurn bens kepviseli a fenti eletforrnat. A dominins fu hiinya eseten, a 3,
es 4. tipusban az elseisorban ennek allornanyaihoz katodo egyeb &el& is visszaszorulnak. A fajok hesoroiasa reszben a Magyar Flora Adatbazis (Horvath et oil_ 1995)
szerint, az ebb61 hianyzo fajok eseteben pedig morfologiajuk alapjan tortent.
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Ertekeles

es kitekintes

A bulgariai gyepek tanulinanyozasa szarnos tampontot nyiijthat a hazai nyilt homokpusztagyepek klimavaltozasra adandO valaszainak megerteseben. Mindenkeppen
fontos felismeres a Festucetum vaginatae igen sziik foldrajzi elterjedese, fakent, hogy
bebizonyosodott, hogy a Festuca vaginata balkani elofordulasi adatai feltilvizsgalatra
szorulnak. Ernellett a pannoniai gyepekben a ket killonbOz6 strategiajti es elterjedesii dominans fu (Festuca vaginata es Stipa borysthenica) egyiittese feltehetoen lenyegesen noveli a gyep alkalmazkodasi kepesseget a kiilonboz6 zavarasokkal szembem
Egy eroteljes melegedes es szarazodas hatisara a terrnohely klimaja olyan rnertekben
rnegvaltozhat, hogy az kedvezotlenebbe valik a dominans flifajokjelenlegi, viszonylag
kis elterjedesi terilleten elofordula eghajlatanal, ami a gyep szerkezetenek Osszeomlasat eredmenyezheti. A kiserMajok kozal az &el& nagy resze erosen kotOdik a szerkezetet meghatarozO dominans fiivek jelenletehez (Redei 2005), emeliett igen magas
kozottiik a sziik eiterjedesi% taxonok aranya. E fajok valoszxniileg nern lesznek kepesek
kovetni az eghajlati zOnak gyors elmozdulasat. Hianyukban a mar most is szelesebb,
transzmediterran elterjedesd, rovid eletti zavarastdro fajok jutnak uralomra.
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