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Cisszefogiallis
memszER sEGiTsEGvEL, nagyszarmi conologiai felvetel felhasznalasaval megvizsgaltuk, hogy mennyire specialist& a hazai flora fajai, es ez alapjan mennyire gyakoriak a specialist& a nyiat homokpusztagyepet alkot6 fajok kbzOtt. Varakozasainkkal
ellentetben azt talaltuk, hogy a specialist& aranya nem magasabb ebben a csoportban, mint a vizsgalt Osszes faj kOzOtt, magas viszont a generalist& aranya a tarsulast
alkot6 fajok kozeitt. A modszer jellegeb451 ad6d6an a ritka fajok vizsgalatara nem volt
mod, igy a megallapitasok a viszonylag gyakran elofordul6 fajokra vonatkoznak.
EGY -1:77

Kulcsszavak: Hta-diverzitas i Festucetuni vaginatae, generalista fajok, niche,
nyilt hornokpusztagyep, specialism fajok

Bevezetes
Az evel6 nyilt homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) szinte az Intezet alapitasa
ota rendszeres vizsgalati objektama az MTA Okologiai es Botanikai Kutatointezetnek (Fekete 2002). A Lang Edit vezette KISKUN LTER kuta.tasokon beltil is a nyiat
hornokpusztagyep (beleertve az egyevesek dominalta foltokat is) - nyaras-borokis
vegeticiokornpiex a legreszletesebben es leggyakrabban vizsgalt vegetaciotipus (Kovacs-Lang et al. 2008.).
Termohelyere jellemz6 kedvezotlen abiotikus koralmenyek - keves csapadek,
tapanyagszegeny es rossz vizgazdalkodisti taiaj tniatt varhate, es az objekhammal
fogialkoz6 kutatOk kortitt 6Italanosan elfogadott, hogy a kozosseg ezekhez a karatrnenyekhez adaptalOdott fajokbol 6011 fel (Kalapos 1989), amelyek a talajeroforrasokert es a fenyert folytatott versenyre val6 adaptacio kozotti csereviszony rniatt a
produktivabb termiThelyekrol kiszorulnak, es csak a homokon fordulnak elo, vagyis homoki specialistak. A kOzOsseget alkot6 fajokat Wgiggondolva, vatOban szamos
ilyen specialista fait fel tudunk sorol_ni, de vajon mennyire magas a specialist ► aranya a magyar florara jelletrzi5 aranyhoz kepest? Erre a kerdesre kerestilk a valaszt egy
uj mOdszer segitsegevel.
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es modszer

iiikolOg lai toleranda szilessOge

A nOvenyek specialista-generalists jellegenek megallapitisara Fridley et al. (2007)
neraregiben egy uj modszert javasoltak, amelynek elonye, bogy nem sziikseges a vizsgalathoz a priori kbrnyezeti kategoriakat vagy kornyezeti gradienseket definialni. Ez
azert fontios elany, mert elkepzetheto, hogy ugyanaz a faj az egyik kornyezeti gradiensre nezve specialista, mig a masik tekinteteben generalists, igy a gradiensek megvalasztasa er6sen befolrasolja a vegeredtnenyt. A mOdszer alapgendolata, bogy a generalista faj nagyon sokfele kozosseg tagja lehet, sokfele fajjal fordulhat el6 egyiitt, mig
a specialista kot6dik egy meghatirozott kozasseghez, ezert rendszerint ugyanazokkal
a fajokkal fordul elo egyiitt. A niche-szelesseg altalak javasolt mer6szima azoknak
a felveteleknek a beta-diverzitisa (a gamma-diverzitas [a mintaban el6fordul6 fajok
szama] es az Alfa-diverzitas [felvetelenkenti atlagos fajszam] kCilanbsege; Bartha et
al. 2007), arnelyekben a faj el6fordul. Ennek a becslese nagy conologiai adatbazisok
alapjan tiirtenik, es a medszer tartalmaz egy, a vizsgalt faj gyakorisiganak hatasit
korrekciot. Emiatt a korrekci6 miatt a kiikinboz6 vegetaciotipusok alter6
intenzitisU megmintizasa sem okoz torzitast.
Az elemzes span a CoenoDAT nemzeti adatbazisban (Lajer et al. submitted) tarok 8437 felvetelt hasznaltuk fel. A nehezen megli-iilonbortethetoo fajokat Horvath et
al. (1995) munkaja alapjan fajcsoportokba esszevontuk, igy vegal 1854 faj/fajcsoport
fordult elo a felvetelekben. Ezek koziil 788 faj fordult elo legalabb 50 felvetelben. Az
ennel ritkabb fajokra a szarnolast nem volt &tame elvegezni, mert nem adott volna
megbizhat6 eredmenyt. A vizsgalt 788 koziil szakert6k kOzrerrifikiidesevel -valogattuk
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omefiigges az (Aoki iai toleranda (niche) szAlessege (azoknak a felveiteleknek a beta-diveritisa, arnelyekben a faj el OHdi)) es az atlagos fajuim (azoknak a fehitteleknek az itlageshigazdagsaga, arnelyekben a -raj el tifordul) kiJzOtt. Minden
pant egy fait jeldl. A tengelyek inaritrn Has sidlazMak, melt a linearis regresszio felte'telei (norrnalitis, hornmeedmitidLis) a transzformilt adatokra jobban teljesiilnek.
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ki a nyilt homoki gyepekben rendszeresen el6fordula fajokat (tovabbiakban homoki fajok). Mivel az
adatbazis szamos homoki felvetelt
tartalmaz, a nagyon ritka fajok (pl.
Dianthus diutinus, Ephedra distachia) kivetelevel az osszes hornoki
faj szerepelt a megvizsgaltak kezdrit.
Elozetes vizsgalataink sorin
near hameki fajok
mutattuk, hogy a sz.imitott niche2 Ob,-6 A specialista 6s generalMa fajOk aranya a teljes vizsgait
szeiesseg fugg az atlagos fajszamat61
florAban, a hernuld es a nem homoki fajok Walt
azoknak a felveteleknek, arnelyekben a sizsgalt faj elafordul (1. abra).
Azert, hogy ezt a heist kikiiszOboljuk, linearis regressziot yegeztiink, es a toyabbiakban a rezidualisokat ertekeltiik. Kiszamitottuk a rezidualisok sztirasit, majd a nullatol (a rezidualisok atiaga rnindig ennyi) egy szorasnyinal nagyobb mertekben eltera
fajokat teldritettiik specialistanak (negatiy iranyd elteres), illetve generalistanak (pozitiv iranyd elteres). Vag-yis a fajokat 3 csoportba soroltuk: specialistak, generalista es
„atlagos" niche-szelessegii fajok.
Evecialista
tt; generallsta

Eredmenyek
A vizsgalt 788 faj kOzill 66 volt olyan, amely rendszereseri el6fordul a nyilt homoki
gyepben (homoki fajok). A rnegvizsgilt fajok kb. 15%-at kategorizaltuk, mint specialista fajt, es a specialist& aranya a homoki fajok kiizott nem ter el lenyegesen ett61
(2. abra). Ezzel szernben a generalista fajok orszagosan 17%-os reszesedesenel joyal
magasabb az aranyuk a homoki fajok kozott (28,8%).

Ertikeles
Varakozasainkkal ellentetben azt talaltak, bogy a homoki fajok kozatt nem kiemelkedoen magas a specialist& aranya, sokkal magasabb viszont a generalistake, mint a
teljes floraban.
A specialista faj kifejezest az okologiai szakirodalomban altalaban a szfikftiresii,kis
niche-szelessega faj szinonimajkent hasznaljak (pl. Precsenyi et aL 1980). Mi is ebben
az utObbi ertelemben beszellink specialista fajokr61. Ezen az ertelmezesen beliil szaMOS ktilanbseg lehet, peldaul a vizsgalat lepteke Precsenyi et al. (1980) egy kozossegen behil yizsgalocltak es mertek niche-szelesseget, mig ez a vizsgalat az egesz orszagra
es rninden vegetaciOtipusra kiterjed - es az alkalrnazott mdiclszer tekinteteben. Mig az
egy yegetaciotipuson beluli vizsgalatok a regulalo kornyezeti tenyezokre adott vala69
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szokra, tehat a szilkebb ertelemben vett niche-re iranyulnak, addig a nagyobb lepteku
elterjedest inkabb a kondicional6 tenyezok hatarozzak meg, ezert ebben az esetben
inkabb az tikologiai tolerancia(tartomany) szelesseger61 beszeiheturik (vo. Kalapos et
aL 2007, Pasztor & Meszena 2007). A nyilt homoki gyepen beltil a Cynodon dactylon
specialista (vo. Fekete et al. 1995, Precsenyi et al. 1980), hiszen kotticlik a jobb viz- es
tapanyagellatottsagli foltokhoz. Valamennyi hazai el6helyet figyelembe veve azonban
egy erosen generalista faj.
A specialista, szlikturesii fajokgyakran csak keves lelohelyen fordulnak el6 (kiveve
ha a specialis elohelylik nagy kiterjeclesii), vagy masik szempontb61 nez -ve, a keves
helyen elafordul6 fajok nagy valoszinuseggel csak egyfele karnyezetben elnek, vagyis
specialistak. (A specialista szOt termeszetesen sziinfenobiolOgiai ertelemben, a fajok
termeszetben megfigyelt, realizalt toleranciajara vonatkortatva hasznalom itt, ug -yanis
a sziik elterjedesnek csak az egyik lehetseges oka a sail( fundamentals tolerancia).
Ebb6l az elemzesb6lazonban a ritka fajok nagy resze kimaradt, mivel csak azokat a fajokat elerneztem, amelyek a cOnolOglai adatbazisban legalabb 50 felvetelben el6fordulnak. Erre azert volt szukseg, mert az ennel ritkabb fajoknal a mintavetel esetlegessegei
mar jeientos torzitast okozhatnakk. A vizsgalat megillapitisal tehat csak a viszonylag
gyakori fajokra (a hazai flora kb. 1/3-ara) vonatkoznak. Vagyis az eredmenyekben az
er6sen specialista, de ritka homoki fajok nem szerepelnek.
A mOdszer a fajok elafordulasi helyeit nem abiotikus jellemzoik, hanem az ott elofordul6 fajok ala.pjan min8sfti. Erniatt a homoki vegetacio is nagyon heterogen lehet:
a felvetelek kiilonbozhetnek a killOnbOz6 talajkernhatas, a kiilOnbozo szukcesszios
illapot (6sgyept61 a fiatal parlagig, sot a szint6 gyornkOzOssegeig) es a kfflonbozo
nOvenyfoldrajzi helyzet (Kiskunsig, Nyirseg, Kisalftilcl, Somogy) miatt. Ezzel magyarazhato, hogy egyes csak homokon el6fordulO fajok nern bizonyultak specialistanak.
Peldaul a nyilt homoki gyep nevadO es dominans faja a Festuca vaginata csak 260. a
sorrendben. Ez a faj ugyan kizarOlag homokon fordul elo, es ott is dOnt6en a term&
szetes nyilt gyepekben, de megjelenhet zartabb, sztyeppesebb allomanyokban, nyiltabb er6kben es parlagokon is. Riadasul mind a negy homoki tajban elofordul, es
ezekben a ,,szornszedos" vegetaciatipusoknak a fajkeszlete tajankent nagyon valtozO
iehet. A nyilt homoki gyep el6hely nagy bels6 vegetacios heterogeaitasa es a fajok
id6nkenti elofordulasa a „szoinszedos" vegetaciotipusokba,n a magyarizat arra, bogy
egyes kifejezetten erne a vegetaciotipusra jellemz6 fajok rniert nern kertiltek a specialist& csoportjaba. A specialist& magas aranya azokon az elohelyeken varhato, allot az
embed hatas kicsi es amelyek abiotikus viszonyaikban is elesen elternek a szornszedos
veget aciotipusoktol.
A generalistak magas arinya viszont inkabb azzal magyarazhata, bogy a homokra
jellernza abiotikus stressz konwonensei (viz- es tapanyaghiany) nem egyediek, sokfele mis vegeticiotipusban is elofordul_nak, emiatt szarnos szarazgyepi generalista fajt
is talalunk a hornoki fajok kozott (pl. Arenaria serpyilifolia, Holosteurn umbeilatutn,
70
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Scabiosa ochroleuca, Poa buibosa), amelyek ebben a vizsgalatban is a nagy niche szelessegii fajok csoportjaba kerilltek.
Ha a kozosseget alkota fajokon beliil a sziik tfiresil, specialista fajok aranya alapjan
sorba rendez_nenk a hazai novenytarsulasokat, akkor a nyilt homoki gyepek nern tartoznanak a leginkabb specialistakb61 6116 kozossegek koze, de sza.rnos olyan elohely
van ahol a specialistik arinya mg enneI is sokkal alacsonyabb.

Koszonetnyilvtinitas
Koszonbm Bartha Sandomak, Molnar Zsoltnak es Redei Tarnasnak a homoki fajok
kivalogatasahoz nyajtott segitsegraket es a kezirat szovegehez fuzett segito megjegyzeseiket. A munka az NKFP6-00013/2005 palyazat anyagi timogatasival kesza.
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Faggelek
A vizsgalt homoki fajok listaja, zarOjelben a sorszamuk a vizsgalt fajok specialista-generalista sorrendbe rendezett listajaban:
Allium moschatum (27), Corispermum nitidurn (59), Viola rupestris (68), Minuartia
setacea (73), Corynephorus canescens (83), Stipa borysthenica (85), Tragus racemosus
(91), Polygonurn arenarium (101), Kochia laniflora (107), Syrenia cana (121), Salsola
kali subsp. ruthenica (136), Alyssum tortuosum (172), Centaurea arenaria (219), Fumana procumbens (220), Carex Iiparicarpos (223), Alkanna tinctoria (225), Koeleria
glauca (244), Anthemis ruthenica (247), Dianthus serotinus (254), Festuca vaginata
(260), Populus nigra (265), Alyssum montanum (288), Euphorbia seguierana (300),
Cleistogenes serotina (308), Populus x canescens (345), Jasione montana (359), Alyssum alyssoides (368), Stipa capillata (382), Onosma arenaria (396), Bothriochioa ischaemum (495), Carex stenophylla (496), Minuartia verna (498), Robinia pseudo-acacia
(502), Viola kitaibeliana (503), Thymus pannonicus (519), Cerastium bri2chypetalum
(525), Phletgrn phleoides (532), Silene otites (535), Setaria viridis (577), Linaria genis*Zia (582), Bromus squarrosus (583), Artemisia campestris (590), Apera spica-venti
(601), Ambrosia artemisiifolia (608), Teucrium chamaedrys (636), Potentilla arenaria
(654), funiperus communis (664), Solidago Virga a urea (677), Bromus tectorum (688),
Scabiosa ochrokuca (690), Asparagus officinalis (706), Populus alba (711), Cynodon
dactylon (716), Lithospermum arvense (721), Medicago minima (732), Eryngium campestre (737), Equisetum ramosissimum (743), Crepis rhoeaclifolia (751), Chondrilla
juncea (757), Arenaria serpyilifolia (761), Holosteum umbellatum (766), Conyza canadensis (767), Erophila verna (770), Poa bulbosa (774).
-
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