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SZUKCESSZIOS FOLYAMATOK VIZSGikLATA
SZANTOMOVELESBOL KIVONT TERCLETEN
CsIzi Istvdn, Monori Istvdn
Usszejogicacis
A szantatnaveiesbN kivont szantoteridetek termeszetes gyeppe alakitasi technologiafa a
ktileinilioz,5 term jhelyi adonscigok Oita! determinall, eitero gyeptetrsuidsok kialakulasa
tnian meg pontositdsra szorul.
Vizsgalatokat vegeztUnk 2000-2003-ban a DE ATC Karcagi Kutatointezetiben, Teti
szolonyec talajtipusil parlagon a gyepszukcesszios foiyamawk tanultnanyozdsa celfrib6L
Megallapilottuk, hogy c szantafolari maveles felhagyasa utan negy evvei a kaszeilasok
gyakorisagemak novelese hatefsara nju a pillangjs viragii es az evelj, fenyigenyes
ketszika gyepnavenyek boritasi erteice, is csokkent a teilevelrazsas feltetlen gyamok
boritottsaga. Ugyanakkor a pcizsiffafeiek boritasi ertekei a nem kaszalt ker.elesnel voltak
a legnagyobbak a zavartalan generativ fcizis miatt,
Bevezet6s
Az EU csatlakozas sok ezer hektar szantOteriilet mtivelesi aganak megvdltortatasat vetiti
elo, mivel szarnos tajegysegben az extenziv tnEvelesil gyepek kialakitasa tunik az egyik
Iegjobb megoldasnak gazdasagi 6s k5rnyezetvedelmi szempontbOI egyarant (MARKUS,
2001).
Azonban probidmakdnt jelentkezik, hogy tidnyornOreszt szelsOseges okologiai
adotts4Ci teruleteken varhato a Pent emlitett cad gyeptelepit6s, de ugyanakkor nincs
elegenclo mennyis6ga es minosegii vetOrnag az e teruletekre jellemzo termeszetes
gyeptarsulasokat aIkoti5 novdnyfajokbt5I. A hazai filmagterrneszt6sben ugyanis az export
cltermeltetes uralkodik, ami a nyugat-eurOpai igtnyeknek megfelela „pazsit" vagy
„sport" fukevereket allit elo (IVANY, 2001).
Kezenfekvo megoidisnak tunik a szantofoldi muvelesbol kivont tertiletek
termeszetes begyepesedesi lehetosege, de ezen vegetacio dinamikai folyarnatanak
kivont iranyba ttirt4n6 befolyasolasi teohnologiaja jeienleg meg pontositisra szorul a
ktilonbi5z8 hazai terrnOhelyek potenciaiis gyeptarstasainak relevans tarsulasdinarnikai
ismerethianya miatt (MATE et al, 1999).
Celkituz6slink kiDnkret kisdrieti felt6telek kozott vizsgalni egy reprezentativ
tiszarthili milvelesboI kivont szantoteraleten vegbemen6 gyeprestauracios folyamatot,
Irodaimi attekint6s

A term e szetes gyepek kialakulasa altalaban igen lasso szukcessziOs folyarnat, en5sen
P.1gg a kiaIakula gyeptipustOI es az adott termohelyi adottsagoktol. Sokszor evtizedek
alatt seen valik teljesse e foiyamat, A Wisconsin Egyetem botanikus kertjeben 19351984 kOzort 24 hektaron megprobAltak igazi prdrit eldailitani, de a fel evszazad alatt
letrehozott „rnilpr&i" meg sok 1dnyeges vonasban eltdrt az eredeti pr4ri vegetaciot61,
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jelezve, hogy rnennyire bonyolult egy ilyen igtszOlag kOzonseges tarsulis (JORDAN et
al, 1987).
A felhagyott szant6fOldeken a rendszeres talajrntiveles elmaradasa eras
elgyornosoclast, mAsodlagos szukcessziOs folyamat meginclulasat segiti elo, ami nehany
ev alatt megterernti az alapjat egy magasabb szintft, hazai viszonyok kbzEitt rendszerint
Pseudovinetum tArsuIdsnak (BARCSAK et al. 1978).
kiserletek eredmenyei alapian prognosztizalhatO, hogy a talajrnaveles
megszbnese utan az els6 es misodik evhen nagytomeg 1:1 egydves gyorn fogia boritani a
%..4-Kk\SA
teraletet. A 3_ es a 6, ev kozat az eTivt.s, Krapsra ti61.(6 o
alacsonyabb, stressztfirabb pazsitiavek es pilIandis v iragti novenyek, valarnint az adott
terilletre jellemz6 eve15 ketszikilek (COLLINS et al_ 1987; HULST, 1987; LEPS, 1987;
BORNKAMM, 1988; GIBSON es BROWN, 1991).
MATE et al. (1999) szantafOldi milveles alai 1991 - ben kivont tertlIeten vizsgaItak a
vegetdci6 kialakulasat 1994-95-ben, c161-nyugat dunOttili OkolOgiai viszonyok kOzott.
KiserIetiikben ha'rorn kezeles hatdsAt vizsgMtak: ewi k6tszeri kaszalas, evi egyszeri
kaszalds, rem kasidlt terulet.
Conologiai felveteleze'seik sordn megallapitottak, bogy az evi ketszeri kaszal6s
hatasara a pinny:5s virago novenyek popuIaciOinak n agysaga erateljesen nOvekedett, a
pazsitfu-feleke a legkisebb mertekben valtozott, mig az egyeh novenyfajok boritasa a
leanagyobb mer rekhen csOkkent a masik ket kezeleshez viszonyitva_ Az evi egyszeri
kaszalds hatasAra a pazsitftivek boritasi aranya novekoJett, a piIlanads viragti novenyek
sicas1,\511b-I N'W-LOTIYAN a. A nern )caszalt
Te.s--126.1vja wasz,v%O.‘-‘ zak\*.
teruleten a pilIanDis viragonovenyek alacsony boritdsi ertekeket mutattak, a
pazsitfuvek Altai boritott tertilet viszont jelentasen rnegnifitt a masik ket kezeleshez
viszonyitva.
WIARGOCZI (20 0 3) bugaci homokbuckas tertlIeten vegzett esettanulmAny
tapasztalatai alapjan arrol szarno1 be, bogy ha at adott termohelyen potenciaiis
te rmeszete s gyepLArsulas dominans faja sikeresen teJepitheta, akkor igen gyorsan ki
Iehet alakrtani a ttoccnozis "alapvazAt", arnelybe terrneszetes t'iton beteleptilhetnek a
tovabbi tarsuldsalkotO nov6nyck,
Anyag es modszer
Vizsgalatainkat 21900-2003-ban vegeztilk a DE AT C Karcagi Kutatointezeteben. A
tgyiOveit)s, 'nrarom ezeieses, tiz ismetieses, teljes veletlen elrendez6sben
allitottuk be, egmas mellett fekvo 3x1 hek-taf 2000-ben miivelesbol kivont
szantdrerilieten.
A kfs6rIeti helyszin 1986-ban feltort egykori gye reriilet, melyet cickafarkos-hives
szikes puszta (Achilleo - Festucetum Pseudovinae) vesz IcOrP 1 .
A kishleti te r iilet klimatikus aclatai (50 eves atlag -7: evi csapadatisszeg 503,4 mm;
evi esapaclekos napok szama 83; evi koz6phOmerseklet 1 0,6 °C; evi hrOsegnapok szama
27.

A kis&Ict me gkezd'esekor a 0-10 cm melysegbeii vett talajminta laborvizsgalati
credme- nyei: pf1 ( 0): 5,36; y E : 11,9; KA: 51; Ossz s6 %: 0,03, H„ tIc 2,15; NOR-N
mg/100g: 2,56; AL - P20 5 mg/100g: 3,82; AL-K 20 me 00 g: 35,4.
A tertileten a kiserlet fo1yarnan es az azt megelbzO harm/ evben nem vegeztek
tapanyagvisszapOtldst es ontoz est,
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A kiserlet kezelesei:
1. kezeles: Evi ketszeri kaszglas (2K): Minden kise- rleti ev majus 20-25. es augusztus
15-20. koziitt kaszaltuk az ezen kezeles ismetleseinek hclyet ado egy hektkos
tettletet_
kezeles:
Evi egyszcri kaszalas (1K): Csak majus 20-25. kozott kaszaltuk le az egy
2.
hektArnyi tertiletet a rajta randomizalt tiz ismetlesparcellAval egyatt.
3. kezeles: Nem kaszalt tettlet (OK): A kiserlet kezdete &a a teruleten keletkez6
fitomassza nern kerUlt eltavolitasra egy hektar tertiletroi, izy a rajta levo
ismetlesekrol sem.
A navenyAllomdny conoloeiai felvetelezeset Bal&s-fete kvadrit modszerrel
(BALAZS, 1949) vogeztilk minders ev majus 15-20. kozott 2x2 m mintateriileteken. Az
egves novenyfajok elnevezeset PRISZTER (1998) konyve alapjin pontositottuk. A
novenytarsuldst alkota fajokat takarrnnyozdsi szernpontok alapjAn csoportositottuk
BARCSAK et al. (1978) szerint: takarmanyertekia pazsithivek, takarrnanyertekii
pillangas viragCt novenyek, felteteles gyomok, feItetlen gyornok. A kiserlet adatainak
ertekeleset varianciaanalfzissel v4ezttik.

Eredm6nyek
A kiserleti helyszinen a vizsgalt kezelesek hatasara bekovetkezo ni5venypopulaciOs
valtozasok hatasakent a kiserleti idoszak vegen mert conolOgiai felvetelezes
eredrnenyeit az I. teiblazatban foglaltuk assn.

kiblcizat

A kaszalisok szArnanak hatasa a nOvenyAlloniany osszetetelere rniivelesb61 kivont
szant6terilleten (2003, Karen)
Borftasi ertekek, %
Kezelesek
1.2K
2. 1K
3.O1
SzD5q.

__

Osszesen
29,81
30,24
54,17
7,82

Pdzsitfiivek
AljfEivek
Szalfiivek
3,62
26,19
22,42
7,82
12,64 _
41,53
2,05
_
5,11

Pillangasok
18,87
6,25 _
1.56
2,2.8

Felteteles
gyomok

Feltetlen
gyornok

32,45
36,25
34,92
7,31

1.56
3,62
8,15
1.42

A I, tcibltizat adatai aiapjan megallapithatO, hog y a takarmanyertekii paz5itfuvek
boritottsAga tekinteteben a szignifikdrisan legnaRyobb erteket a nem kaszgat tertileten
(OK) mertilk, arm azzal rnagyardzhatO, hogy itt zavartalan volt ezen betelepult novenyek
gencrativ fa'zisa, fgy a magpergessel az egyedszarn novekedese. Megallapithatd, bogy a
2K kezelesnel mertuk a legkisebb szalfii boritasi ert6ket, ami ezen nOvenycsoport
alacsonyabb zavarastOresevel magyarizhato.
A pillangas viragri gyepalkotOk borftdsi erteke a 2K kezelesnel volt a Iegnagyobb,
anicly eredrneny az ezen novenyek nag y fenyige. nyeveI magyarazhato.
Valoszin(isithetoen a OK kezelesnel ugyanakkor azert mdrtijk a legkisebb erteket, mert
az avarosodas es a nagytermetil gyornok miatt jelent6s volt az arnyekolas. MATE et al.
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(1984) humidabb OkolOgiai viszonyok kozott vegrzett kfserletiik soran, hason16
eredmenyre jutottak a pillangOs virago gyepalkotOk boritasi viszonyait illetoen.
s
A felteteles gyomok borftasi ertekeit vizsgdiva flea' talaltunk zignifikans
kulonbseget a kezelesek ko z ott, de e csoportot alkot6 populaciok tekinteteben azt
tapasztaltuk, hogy trig az 1K es 2K kezelesekndI az fenyigenyes Achillea callina
boritasi ertekei voltak a legnagyobbak, addig a OK kezeiesna az egyeves, a tOrnorddott
reti szantofoidekre jellemza Matricaria discoidea boritasi ertekei voltak a
legnagyobbak.
eg n gy doso
a i extek .zt. kW, Ty.,t-Lt„VEF,A,k,\,
ftliL&Itti vi 0.006eIsosorban a carduus acanthoides boritasa volt jelcntos. A legkisebb erteket a 2K
kezelestO ni th-tuk, mely eredmdnyiink ala6masztja 13ASKAY-TOTH (1962) szakmai
vdIemenydt, aki sZerint ezen sztirOs, tOlevelrozsas novenyek "talajba fojtasanak" egyik
Ieghat6konyabb m odszere a rendszeres kaszAlds.
A :Ian las ok

Kiserleti e rechn 6n yeink ertekelese'nel figyelembc keIl venni, hogy a kIserleti terilletet
termeszetes gyepek Oveztek, igy a gyepalkoto novenyek nagy mennyisdgft szaporitO
anyaga alit rendelkezesre. Olyan milvelesbal kivont szantoteriiIeten viszont, abol a
leperspektivikusabb gyeptarsuIas fajainak szomszedo5 gyepekrol torteni5 betelepedese
akaddlyokba iitkozik, Ott velemenytink szerint indokolt a gyornosodas megfekezese
vn'tatt Na\arynlyen lorga\ornban16‘16, extenziv korMmeriyeket taro pazsitfilfajt telepiteni,
amit idovei a z anyatermeszet hgyis a helyi viszonyoknak legmegfelelObb
klirnaxtarsulassa al kit
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