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Osszefoglalcis
A DuNA-TiszA KOZI HOMOKHATSAGON, a KISKUN LTER orgovany-agasegyhazi
mintateriiletenek kozel-termeszetes gyeptarsulasaiban ket leptekben, 0,25 m 2-es es 16
my-es kvadratokban, meg-vizsgaltuk a levelfelUlet-index (LAI) es az edenyes novenyek
fajgazdagsaga kozOtti osszefiiggeseket. Eivegeztiik az Osszefugges-vizsgalatot a specialistak faiszarnara is. A 16 rn-es kvadratokbol szarmaza mintakban, a szakirodalmi
varakozassal ellentetben, azt tapasztaltuk, hogy a LAI-gradiens elejen van a fajszamok
maxirnuma, illetve a reti tarsulasokban (magas LAI) a specialista fajok szarnanak minimuma. Ennek, feltetelezestink szerint az az oka, hogy az emberi bolygatas kovetkezteben jelentosen lecsokkent a reti tarsulasok fajszarna. A 0,25 mz-es kvadratokbol
szarrnaz6 minta eseteben nem tapasztaltuk ezt a minimurnot, ami a reti vegetaci6
nagyobb mertekii koordinaltsaganak a kovetkezmenye.

Kulcsszavak: bolygatas, fajgazdagsfig, levelfeliilet-index,

ep t k specialista fajok

Bevezetes
A produkcio es a diverzitas kapcsolata Humboldt ota foglalkortatja a termeszetb1:1varokat, majd utobb az Okologusokat. Ugyanakkor a „produkcios" es a „kompozicios" szemleiet modszertani miatt csak az utabi evtizedekben valt ez a
kapcsolat operativ vizsgalatok targyave. Az ilyen kutatasoknak legalabb harm motivaciaja van. Az els6 az, hogy a fizika es a kemia torvenyeihez hasonlo osszefiiggest
talaljanak az eliblenykozossegek fontos allapotvaltozoi kozOtt. A masodik az, hogy a
produkciot es a diverzitast osszekOssek a stabilitassal, igy dinamikus modelieket alakftsanak ki az 6161Enykozossegek rniikodesenek lefrasara. A harmadik pedig az, hogy
feltarjak az emberi beavatkozas hatasat, illetve a termeszetvedelem lehetosegeit.
Az els6 xnotivaci6 mindenekelatt az erintetlen, ember Altai nem zavart kozossegek,
valarnint mestersegesen konstrualt modell_kozossegek vizsgalatahoz vezetett. A masodik es harmadik rnotivacio nyoman kezdemenyezett vizsgalatokban a diszturbancia,
kortuk az emberi zavaras hatasat is tanulrnanyozzak illetve modellezik. Sajatos viszont, hogy rnagat a diszturbanciat jeliemzik a produkci6 valtozasaval, pl. a HANPP
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(human appropriation of net primary production) nagysagaval, es ennek vizsgaljak a
diverzitasra gyakorolt hatasat (Haberl et al. 2004).
A human zavards viszont gyakran nern a produktum eltavolitasat jelenti, hanem mas
formakban jelentkezik, ezert hatasat altalaban eppen a diverzitas csok_kenesevel merik.
Ekozben a produkcio, a beavatkozas celjanak megfeleloen, gyakran novekszik. Egy masik
jellemzo formaia a zavarasnak az idaben egyenetlen beavatkozas. A vilag surun lakott
reszein egyre nagyobb az olyan terdlet, amit termelesbe vontak, vagy mas modon er6sen
megzavartak, majd felhagytak a zavarassal. Ezeken a teraleteken a zavarast nem lehet
kielegiti3en jellemezni a biomassza eltavolitassal, vagy alas aktiv zavare , tenyezovel.
A bolygatott teriiletek okologiai vizsgalata ugyanakkor elsodieges fontossigli, mar
csak a kiterjedesiik miatt is, de foleg amiatt, hogy megismerjiik az ember es a termeszeti kornyezet kapcsolatat. A megzavart teriileteken kell alkalmazni azokat az eredmenyeket, amiket a termeszetes es modellkozOssegek vizsgalata soran nyeri1nk. Ez
volt a RI motivaciOja annak, hogy a KJSKUN LTER kereteben egy olyan taj hosszu
tavtl produkcios es diverzitasi vizsgalataba kezdtiink bele, amiben fajgazdag term&
szetkozeli terdletek, felhagyott es aktivan muvelt teriiletek egyarant vannak.
Jelen cild(unk celja, hogy leirjuk, hogy milyen a diverzitas Es a produkcio kapcsolata a kiskunsagi Homokhatsig egy reprezentativ, azaz nem erintetlen tajanak gyeptarsulasaiban. A produkciot a levelfeliilet-indexszel, a diverzitast pedig az edenyes novenyfajok szamaval jdlemezzak. Hogy prielyebb betekintest nyerjilnk a diverzitas es
a produkcio kapcsolataba, vizsgalatunkat ket, gyakran alkalmazott leptekben vegeztiik, es a zavaras hatasanak pontosabb kirnutatasa vegett az osszfajszam mellett kiilon
vizsgaltuk a vizsgalt novenytarsulasokra jellemz6 specialista fajokat. Nokia kutatasunk
atoro jellegii a zavart tarsulasok vizsgalata miatt, a szeisOsegesen bolygatott kOzossegeket kihagytuk a vizsgalatunkbal.

Anyag es rnOdszer
A mintateriilet
A mintatertilet a Duna-Tisza kozi Homokhatsag kozponti reszen helyezkedik el, egy
3x3 km-es E-D tajolasii negyzet Orgovany, Agasegybaza es Izsak kOzsegek hataraban,
kozpontja e.sz. 46'47'20", kJ -1.19'28'30'1 A mintatertilet kivalasztasanal a legfontosabb
szempont az volt, bogy mina jobban reprezentalja a Homokhatsag vegetaciojat es
tajhasznaktat. A mintateraleten nagy kiterjedesii nyaras-borokas van, nyilt es zart homokpusztagyeppel. A borOkas 90%-a 2000 juniusaban leegett. Emellett jelent6s meretii retek es nadasok boritjak meg a tertiletet, tovabba szantofaldek, kisebb lucernasok,
egy nagy es tabb kisebb sz616, kisebb gyii.molcsosok, sok felhagyott terillet, telepitett
erdok - kortak feketefenyvesek, rnelyek nagyobb resze 2000-ben szinten leegett
valamint tanyak es elhagyott tanyahelyek.
A mintaterulet klimaja szubkontinentalis. A kecskemeti meteorolOgiai allomas adatai szerint 1971 es 2000 kozott az evi kozephOmerseklet 10,3 °C (januar: -1,9 *C, jUlius
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20,9 °C), az eves csapadekosszeg atlagosan 520 Til m, a legcsapadakosabb honap a Junius.
A mintaterillet domborzata es talajtakarOja valtozatos. A terdlet 40%-a homokbuckas,
gyengen humuszos homok vaztalajjal, a depressziokban humuszos homokkal. A hornokbuckas kariili alacsonyabb terszinen vizhatas alatt allo talajok vannak: reti talaj, lapos reti talaj, melyben sos reti talaj, illetve kisebb foltokban szolonyec (Varallyay 1993).
A FOldmeresi es Taverzekelesi intezet 2000-ben kesztilt nagy felbontasti, szlnes
geokodolt legifotoja segitsegevel reszIetes vegetacio- illetve folclhasznalati terkepet
keszitettunk a terilletrol. A digitalizalt kepen 868 elahelyfoltot 101 elohelytipusba kii
lonitettank el szakerted dontessel, helyszini bejaras alapjan. A tipusokat kesabb 28
kategOriaba vontuk ossze: az igy keszalt vegetaciOterkepet tekintjuk alapterkepnek.
Evenkenti finomskalajd cOnologiai, biomassza- es LAI mintavetel
A mintaveteli tery kialakitasanal az volt a celunk, hogy evente megbizhatoan megbecsulhessiik a legfontosabb vegetacio- es tajhasznalati tipusok maximal is fold feletti 616
(zold) biomasszajat illetve levelfeliilet-indexet (LAI). A mintavetel vagasos es miiszeres
meresek kombinacioja. Fejezettinkben a rendszeresen Inert mintaveteli egysegek kbztil azoknak az adatait hasznaljuk, arnikben evenkenti vagasos mintavetel is tortenik.
(A mintaveteli egysegek nagyobb resze eseteben csak muszeres mereseket vegzank.)
A vagasos mintaveteli egysegek harom transzekt menten helyezkednek el. A 600 m
hosszn 1. transzekt 14 kvadratja reteket, mocsarreteket es nadasokat reprezental, a 300
m-es 2. es 3. transzekt 10 illetve 6 kvadratja nyilt es zart hornokpusztagyepeket.
A mintavetelezest 2000-ben kezdtiik el, de a mintaveteli egysegek vegieges helyei
es a mintavetelezes technikai 2003-ra alakultak ld. A mintaveteli egysegek helyet GPS
rneresekkel es terepi zaszlocskakkal jeloljiik. Minthogy a GPS meresek pontossaga
korlatozott (gyakorlatilag egy kb. 3 m sugaru korbe esnek), es a zaszlocskak idankent
elvesznek (a kaszalt reteken rendszeresen), a mintaveteli egysegek helve evr61-evre
kismertekben valtozhat. Ugyanakkor a vagasos mintavetelt egyebkent seen hajthatjuk
vegre pontosan ugyanazon a helyen, igy a valtozasok nem okoznak neherseget.
A mintavetelt evente egyszer vegezziik, amikor a legnagyobbnak fteljiik az even beEz a homokpusztagyepek eseteben jUnius elso felere esik, az
Iiili
fide es nedves tarsulasok eseteben jUnius vege es augusztus eleje kozotti idoszakra. A
vagasos mintavetelt 0,5x0,5 m-es kvadratban vegezza. Vagas elatt conologiai felvetelt keszitiink, szazalekos skalan megbecsiilve az edenyes novenyek boritasat, valamint
fajokra bontas nelkiil a moha- es zuzmoboritast, tovabba az avarreteg es a nyilt talajfelszin boritasit. A vagasos mintaban talalt fajokkal utalag kiegeszitjak a felvetelt.
A fold feletti biomassza- es LAI-becsleshez a novenyzetet a talajfelszinig levagjuk, es
begyfijtja az avarreteget is. A mintakat szobahamersekleten stlIyallandosigig szaritjuk,
majd elldllonitjiik a vagaskor meg 616 es holt biomasszat illetve avart. A vagaskor meg
616 biornasszat fajorLkent szetvalogatjuk es Iemerjuk a torneget. A LAI meghatarozasahoz
minden felvetelbolkulon-kiilon fajonkent reszmintat vesziink. A reszmintak LAI-jat Ugy
allapitjuk meg, hogy a merend6 novenyi anyagot atlatsz6 fOliak koze ragasztjuk (laming101
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juk), a faliakr61 lapolvasoval fekete-feher kepeket kes hunk, maid a kepeken leszamoljuk
a fekete felaletet. A reszmintakb61fajonkenti es mintaveteli egysegenkenti fa,lagos levelfeltiletet (Specific Leaf Area, SLA, azaz egysegnyi leveiszaraztomeg felillete) szamitunk, es
a fajonkenti 616 biomassza-adatok alapjan meghatarozzuk a fajonkenti, illetve mintaveteli
egysegenkenti LAI-t. (2003 elatt ktilon vettilink mintat az SLA meghatarozasahoz, de ez
nagyon pontatlan es torzitott becslesekhez vezetett a zart gyeptarsulasok eseten.)
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Egyszeri durvaskalaft`i conologiai es LAI-mintavetel
Az egesz mintatertilet conologiai jellernzese celjabol 2004-ben vegezttink felvetelezest 98 darab 4x4 1n-es kvadratban. A mintaveteli helyeket a vegetacioterkep alapki szakert6i dontessel ugy, hogy minden fontosabb vegetaci6- Wave
jan
foldhasznalati tipusba legalabb 3 mintaveteli egyseg essen. A mintaveteli egysegekben
fehegyeztilk az edenyes novenyfajok szazalek_os boritasat.
A conologiai mintavetel mellett minden kvadratban becsiiltiik a LAI-t a LI-COR
LAI-2000' (http://www.licor.comienv/ProductsiAreaMetersilai2000/2000_intro.j sp)
mer6miiszer segitsegevel. A becsiilt adat minden kvadrat eseten 5 meres atlaga.
Adatfeldolgozas
A mintakban talalt fajokat specialista, generalists es antropogen csoportokba soroltuk
be. A besorolas a Magyar Flora Adatbazis (Horvath et al. 1995) alapjan, a Simon-fete
termeszetvedelmi eft& kategOriak, Borhidi-fele szocialis magatartas tipusok, valarnint
a conolOgiai karakter figyelembevetelevelkesztilt. A besorolast a fajok lokilis, a Kiskunsag homokteriiletein mutatott viselkedese alapjan szakertoi clontessel aktualizaltuk.
A durvaskalaji.1 mintabol levalogattuk azokat a felveteleket, amik gyeptarsulasban
keszultek, es ahol az antropogen fajok szamanak az aranya nem haladta meg a 20%-ot.
A finomskalajti mintaban ez sehol sem haladta meg a 20%-ot. A durva- es finomskalaju
mintavetelek Osszehasonlithatosaga vegett a finom skalaju mintabol kihagytuk azokat
a nyilt bomokpusztagyepi kvadratokat, amiknek 2004-ben a LAI-ja kisebb volt, mint a
durvaskalajd mintaban mert legkisebb LAI (7 kvadrat, LA1<O,41) (1. tablazat).
A tovabbi vizsgalatban a conologiai felvetelekb61 az edenyes nOvenyfajok szamat
hasznaltuk a diverzitas becslesere. Az osszes fajszamot es a specialists fajok szamat
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razoltuk a LAI fuggvenyeben. Az adatokra masodfokti fiiggvenyeket, illetve a 4x4 rn-es
teljes fajszamok eseteben linearis fuggvenyt illesztettiink, Microsoft Excel' programban. Az illesztesek statisztikajat az R programcsomagban szatnoltuk ki (http://wIsrw.
r-project.org ), es az Wadi erteket, -valamint a 0-hipotezis becsiilt valoszinuseget (p) kozoljtik (Chambers 1992). A szignifikancia-szintet p<0,10 erteknel allapitottuk meg. Az
osszefiiggeseket of kategoriaba soroltuk: emelked6 (linearis), csokken6 (linearis), maxirnurnon megy at (konkiv), minimumon megy at (konvex), nines eras osszefiigges,

Erecirnenyek
A finomlepteku mintavetel soran osszesen 132 edenyes novenyfaj keriilt a mintaba,
ebbed 57 fajt tekintettunk specialistanak es 7 fajt antropogennek. Az, evenkent feljegyzett fajok szama 80 es 90 kozott valtozik. A LAI-adatok 0,22 es 6,57 kozott szornak, es
tiikrOzik a 2003-as aszaly hatasat (2. tablazat). (A 0,41 alatti LAI-kat nem a levalogatas
alapjaul szolgalo 2004-es evben mertiik.) A kvadratonkenti (0,25 m 2) fajszarn 3 es 21,
a specialista fajok szama 1 es 1.1 kozott szorodik (3. tablazat). A 2003-as aszaly hatasa
a osszes fajszarnokon is latszik.
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A 2004-es, 4x4 rn-es kvadratokban vegzett mintavetel soran osszesen 200 odenyes novenyfaj keriilt a mintaba, ebbal 80 fajt tekintettank specialistanak, es 20 fajt
antropogennek. A kvadratonkenti (16 m 2) teljes fajszam 4 es 32, a specialista fajok
szama 1 es 13 kozott valtozott {3. tablazat). A LAI-aidatok 0,41 es 5,39 kozOtt szOrnak
(2. tablazat).
A fajszamokat, illetve a specialista fajok szamat a felvetelek LAI --janak fiiggvenythen abrazoltuk (1. es 2. abra). A durvaskalaju mintara jellemzo faggveny az osszes
faj eseteben csokkena, a specialista fajok eseteben minimu.m on megy at (konka.v),
mig a finomskalaju mintaknal vagy nem eras az osszeftigges (p>0,10), vagy maximurnon megy at (konvex) (4. tablazat). Emelkeda szignifikans asszefuggest nem
talaltunk.
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Megvitatas
A n ii

kivalasztasa
Noha a bevezetoben hangsulyortuk, hogy a human zavarasnak kitett kazossegek
vizsgalata a Munk, a mintabol kihagytuk azokat a 4x4 m-es felveteleket, amikben
az antropogen fajok szarnanak aranya meghaladta a 20%-ot. Ennek az az oka, bogy
az erosen zavart tarsulasok vizsgalata alapvetaen mas megkozelitest kivin, mint egy
produkcias gradiens menti vizsgalat.
Mind a zavaras tenyezai (esetinkben a termelesbe vonas, felhagyas, legeltetes es
kaszalas), mind pedig a potencialis produkciot alapvetoen meghatarozo kornyezeti
feltetelek (esetankben a viz- es tapanyagellatottsag) alkothatnak kornyezeti gradienst.
A zavarasi gradiens egyszerre hat a kozosseg anyagforgalmara es kompoziciojara,
mig a produkciot meghatarozo kOrnyezeti feltetelek a produkciOn keresztal hatnak a
kOzossegek kompoziciejara. Az elabbi esetben a produkcio es a kompozicio kozOtti
kapcsolat vizsgalatanak altalanos semaja a „zavaras-erosseg -› (produkciO <-> kompozici6)", vagy nem aktiv zavaras, mint a felhagyas eseten a „kornpozicio 4 produkcio"
ok-okozati kapcsolat. Amikor a produkciot rneghatarozo kOrnyezeti feltetelek alkotnak gradienst, akkor a vizsgalatok altalanos semaja „produkcio kompozicia".
Ezeket a semakat nern lehet egyszerre alkalrnazni, valasztani ken koziiiiik. Az else)
ket esetben a serna alkalmazasinak feltetele az, bogy a produkciOt meghataroz6 kornyezeti feltetelek nagyjabol allandOk legyenek, a masodik esetben, hogy a zavaras
merteke nagyjabol alland6 legyen.
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Mi ez utObbi semat alkalmaztuk, ezert a zavaras terjedelmet Ugy korlatortuk, hogy
kihagytuk a kompozici6 altal er6sen zavartnak indikalt felveteleket. Ugy veltiik, hogy
eredrnenyeink igy is ttikrOzni fog* a tajszintil zavards hatasat.
A vditozok kivalasztasa
Kozhely a novenyokolOgiaban, hogy a primer produkcio merese munkaigenyes, destruktiv vagy komoly miiszerezettseget kivan. Emiatt altalaban csak a produkcios masineria nehany elemet merik, esetleg gyakran taverzekelest (beleertve a terepi taverzekelest)
alkalmazva (Gower et al. 1999, Scurlock et al. 2002), vagy csak a produkciot meghataroz6 fobb kornyezeti felteteleket (pl. homerseldet, csapadek) (Panel et al. 2007).
A LAI az egyik leggyakrabban mert produ_kcios valtoz6, killonosen sides termekenysegi gradiens meriten, akar globalisan is (Cramer et al. 1999). A LAI merese muszerrel is megoldhato, igy killOnOsen alkalmas gyakran ismetelt vagy egyszerre
sok meres kivitelezesere. A LAI a finomskalajU mintabol is rendelkezesre alit, es a
durvaskalaju mintavetel soran alkalmazott LAI-2000 muszer megbizhat6 es steles
korben hasznalt (White et al. 2000).

A csokkeno es U-alakti diverzitas-produkcia fuggveny
A diverzitas a produkci6 fuggvenyeben vagy nOvekv6, vagy maximumon megy at
(Abrams 1995, Grime 1997, Rapson et al. 1997). Partel et al. (2007) globalis attekint6
cilddikben 163 terepi vizsgalatot referalnak, es csak a fenti ket osszefiiggest talaltak,
vagy nem talaltak Osszefiiggest. Listajukbol levalogattuk azokat a vizsgalatokat, amelyek osszevethet6k a mienkkel (atiaghomerseklet 6,5 -20,0 °C, evi csapadek 200-750
mm, gyepes vagy cserjes kOzOssegek). Az igy kapott 10 vizsgalatb6I egyben novekv6
(pozitiv), Otben rnaximumon atmen6 (unimodalis) osszefuggest talaltak, negyben
nem volt -vilagos osszefugges, Ezzel szemben mi a 4x4 m-es felvetelekben csokkeni5,
illetve a specialista fajokra nezve minimumon atmeno Osszefuggest kaptunk.
Ennek a meglepo eredmenynek az egyik lehetseges oka, hogy a diverzitas maximuma a produkci6s terjedelem legelejen, a nagyon kis LAI-kraal van, es azert nern
talaltuk meg a fiiggveny felszallo agat, inert kihagytuk a legnyiltabb felveteleket. Ez
nern teljesen esszeriitlen mag -yarazat, hiszen a legnagyobb lokalis fajgazdagsagU met -sekeltovi-szubtropikus gyepek vagy cserjesek felig n iltak (fynbos, chaparral, izraeli
gyepek). Ennek a mag-yarazatnak viszont ellentmond az, hogy a maximalis fajgazdagsag 32 fa,nak ad6dott 16 m 2-en, ami hazai viszonylatban sem kiemelked6 diverzitas;
sziklagyepekben es 16szgyepekben 1 m 2-es felvetelekben sem ritka a 40-nel nagyobb
fajszam, 16 m'-en a 40 folotti a jellemzo.
A masik lehetseges magyarazat az, bogy az Udebb gyepekben, a reteken es a kiszarack) lapreteken a varhatonal sokkal kisebb a fajgazdagsag, Ezt a magyarazatot erositi
az a teny is, hogy a specialistanak besorolt novenyek fajszama kif*zett minimumon
megy at, ami teljesen ',elation a zavartalan vagy kevesse zavart tajakon folytatott
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A fajgazdagsag a levelteriilet-index fiiggvenyeben: a 2004-es felvetelek iisszehasonlitasa.
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vizsgalatokat kozlo szakirodalomban. A kozep es produkciOnal tapasztalt diverzitashianynak az oka pedig, feltetelezesiink szerint, a taj bolygatottsaga.
A Duna-Tisza kozi Hornokhatsag eredeti termeszeti kepet meghatarorta a homokterdlet rendkivali domborzati gazdagsaga es a hornok vaztalaj szelsoseges vizgazdalkodasa, ami mar finom leptekben az elohelyek nagy diverzitasat eredmenyezte. Szamos faj kifejezetten ehhez a mintazathoz alkalmazkodott, nemcsak terben, hanem
idoben is, a szarazsagok vagy a belvizes peri6dusok ttilelesehez. Az allatok aktivitasa a
legfinomabb leptekben segitett fenntartani ezt a gazdag forrnakincset.
Az emberi hatas ket fontos tenyezik valtortatott meg. Egyreszt a csatornazas eredmenyekent nagy, korabban dominansan vines tertiletet kiszaritott, es szaraz-felszaraz
gyep jellegu termahellye alakitotta. Masreszt a szantas soran taji leptekben, a gyepgazdalkodas (fogasolas, melykaszalas) eredmenyekent pedig finomabb leptekben eleg-yengetodott a felszin, ami nagy, homogen foltokat eredmenyezett. Ez erosen csokkentette a vegetacio alkalmazkodOkepesseget mind a talajvizszint csiikkenesere, mind
az egyes szelsoseges klimaevekre adand6 valasz szempontjab61.
A nagy, homogen, egyszerre kiszarado teriileteken nem alit rendelkezesre az a
sztyeppi faikeszlet, ami az iirjabetelepedeshez sziaseges lett volna, illetve a belvizes
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evekben szinten nagy kiterjedesii elontott teriiletek johettek letre, ahol a megmaradt
szarazgyepi specialistak is elpusztulhattak. Igy a ret- es sztyeppzona atmeneti szinten
nagy Idterjeclesii xeromezofil, vagy mezofil gyepallomanyok fajkeszlete
el)elIegtelenedett, a kiszaraclas miatt eltiintek fide lap- es mocsarretek specialistai, es
nem jelenhettek meg, vagy az elarasztoti evekben gyorsan kipusztultak a szarazgyepi
specialistak. Ez a jelenseg az egesz Kiskunsag leptekeben tetten erhet6 (Reclei & Csecserits 2004).
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A durva- es finornskaiaj.6 tnintazat
Mig a durvaskalajd felvetelek mintajara csokkeno es a minimumon atmen6 produkci6-diverzitas ossszefugges volt a jellernz6, addig a finomskalajd felvetelek mintajara
vagy az eros osszefilgges hianya, vagy a maximumon atmen6 unimodalis Osszenigges.
Azaz a finomskalain minta nincs ellentmondasban a szakirodalom kevesse zavart tajakra vonatkozo eredmenyeivel.

Relativ fajgazdagsag (%)
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Ennek a kiilonbsegnek az oka a reti - kiszarado lapreti valamint mocsari tarsulasoknak a nyilt gyepekhez kepesti sokkal nagyobb koordinaltsaga. Mfg a homokpusztagyepekben a 4x4 m-es kvadratban kapott fajokszamoknak legfeljebb 50%-at kaptuk
a 0,5x0,5 rn-es kvadratokban, addig a nedves tarsulasokban tobb, mint 6096-at (3.
abra). Kidionosen jellemz6 ez a specialista fajok eseteben. Ez azt jelenti, hogy az egyegy foltban talalhatO keves specialista faj (a reteken es kiszarado lapreteken: Equiseturn palustris, Serratuia tinctoria, Carex spp., Molinia spp., Mentha aquatica) mindeniitt a folton beliil, mig a rnocsarban gyakorlatilag az Osszes foltra jellemz6 faj
el6fordul a legfinomabb leptekben.
A joval fajgazdagabb tarsulasokra jellemz6 nagyfolai koordinaltsag jelezheti a
nedves tarsulasok potencialis, de mintateruletiinkon nem realizal6d6 gazdagsagat.
Ugyanakkor a ket skalan vegzett felvetelezesek eredmenyenek killonbsege jeizi az egy
skalaponthoz kotodo vizsgalatok korlatait.

Kitekintes: termeszetvecleimi meggondolasok
Egyre fontosabb, hogy a taji szintii human zavarast kvantifikaljuk, meghatarozzuk
a ki.ilonb6z6 tajhasznalatu zonakban az aktualis, megjosolhatO vagy kivanatos merteket. A kvantifikalas elsosorban az er6sen zavart (termelesbe wont vagy felhagyott)
tertilet aranyan, vagy az aktualis zavards erassegen (pi. HANPP, cf. Haber et al. 2004)
alapul. Olyan tajon, ahol a produkciOs gradiens egy nagyon vizlimitalt termohelyt61
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az allovizes termohelyig terjed, az emlitett kvantifikalasok konnyen felrevezetok lehetnek. A produktivitasi gradiensnek ugyanis elsosorban azt a kozepso reszet vontak
termelesbe, arni a leggazdagabb volt, igy a termelesbe VOriaS a legnagyobb tap szintii
biodiverzitas-csOkkeneshez vezetett.
Jelenleg azt Iatjuk, bogy keves a termelesbe vont teriilet, kicsi az aktualis zavards,
es a taj legkisebb termokepessegii resze szep, gazclag, unikalis florajii es faunajd - a taj
egeszeben kevesse zavartnak tiinik. Reszletes, taji szintu, tobbszempont6 osszehasonlitas nelkiil nem lehet eszrevenni, bogy milyen nagy volt a zavaras hatasa. Felo, hogy a
jelenlegi helyzetben megelegsziink a legrosszabb termOkepessegii "szentelyek" vedelmevel, egy arnbiciOzusabb, tajszintd, hosszta tavii rehabilitacioval szemben.
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