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1. A munka előzményei, a kitűzött célok
Bolygónk szárazföldjeinek mintegy negyedén gyepökoszisztéma a
potenciális természetes vegetáció, melynek kb. 20%-át mérsékeltövi
gyepek alkotják. A Kárpát-medencében is nagy területet borítanak az
eltérő fiziognómiájú, struktúrájú és diverzitású gyeptársulások.
Kiterjedésük az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megnőtt szocioökonómiai okok miatt, a korábban művelt területek rovására. Hazánk –
csatlakozva az Európai Unióhoz – vállalta 1 millió hektár
mezőgazdasági művelés alatt álló terület hosszú távú felhagyását, ezért a
közeljövőben jól prognosztizálhatóan növekedni fog a felhagyott
területek aránya. EU csatlakozásunknak a hazai agrárgazdálkodásra
gyakorolt további várható hatása, hogy egyes területeken (kaszálók,
legelők) megváltozhat a gyepek tradicionális kezelési intenzitása, így a
korábban extenzíven kezelt gyepek egy részén intenzívebb művelés (pl.
műtrágyázás, öntözés) várható. Az említett változások nemcsak a gyepek
cönológiai viszonyaira és diverzitására hatnak, hanem párhuzamosan
megváltoztathatják az adott rendszer C- és N-körforgását, ezáltal
befolyásolva a főbb üvegházhatású gázok fluxusait is.
Napjainkban a nemzetközi ökoszisztéma kutatások egyik fő célkitűzése a
kulcsfontosságú üvegházhatású gázok (CO2, N2O és CH4) ciklusainak
mérése eltérő jellegű élőhelyeken. A füves területek gázcseréjében
szerepet játszó üvegházhatású gázok közül, a szén-dioxidnál a talaj és a
vegetáció szerepe döntő. Ebből következik, hogy csak a légkör-vegetációtalaj rendszer összes komponensét vizsgáló, integrált megközelítés képes
leírni megfelelően a gyepökoszisztémák szénkörforgását. Napjainkig
kevés ilyen jellegű, komplex publikáció jelent meg, de a rendelkezésre
álló adatok azt igazolják, hogy a vegetáció és a talaj széntartalma
jelentősen eltérhet különböző gyeptípusok esetén.
Az elmúlt évek országos léptékű, intenzív terepbotanikai kutatása révén
jól becsülhető a különböző élőhelytípusok magyarországi kiterjedése és
eloszlása. Élőhelytípusaink, asszociációink és azok finomabb térléptékű
foltjainak állományszintű működéséről azonban meglepően kevés
ismerettel rendelkezünk, melynek oka elsősorban az ezen folyamatok
mérésére alkalmas módszerek hiánya. Az állományszintű szünfiziológiai
vizsgálatok növekvő számú hazai és nemzetközi kutatás objektumai,
mivel olyan fontos alapadatokat szolgáltatnak, melyek nélkülözhetetlenek
a globális klímaváltozás hatására bekövetkező változások megértésében
is. A közelmúlt hazai és nemzetközi ökofiziológiai és mikrometeorológiai
kutatásai
során
bebizonyosodott,
hogy
a
vizsgált
hazai
gyepökoszisztémák – hasonlóan a vizsgált európai füves területekhez és
leszámítva az extrém száraz éveket – a talajjal és légkörrel alkotott
rendszerben, mint nyelők játszanak szerepet az üvegházhatású
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nyomgázok cseréjében. Nagy kiterjedésű gyepterületeink tehát jelentős
szerepet töltenek be az üvegházhatású gázok (GHG) Magyarországra
vetített éves mérlegében, hiszen döntően a közlekedés és az ipar által
kibocsátott GHG egy szignifikáns részét megkötik. Ezért is fontos, hogy
minél több hazai gyeptársulás szerepét megismerjük a globális szén- és
nitrogén-körforgalomban, valamint különböző manipulációs kísérletekkel
felkészüljünk az előrejelzett földhasználati és klimatikus változások
funkcionális ökológiai hatásainak predikciójára.
Kutatásunk fő célkitűzéseként két eltérő alapkőzethez köthető, különböző
jellegű hazai gyeptársulásban – a GreenGrass projekthez /EU 5.
keretprogram/ kapcsolódóan – vizsgáltuk három éven keresztül
(2002-2004) a legeltetés felhagyásának, valamint a korábban kezeletlen
löszgyep extenzív műtrágyázásának, illetve öntözésének az állományok
szénkörforgására és növényökológiai viszonyaira gyakorolt hatásait.
Munkánk további célkitűzése volt, hogy összekapcsoljuk a
szünfiziológiai működést a vegetáció diverzitásának, cönológiai,
texturális és fiziognómiai szerkezetének, produkciójának vizsgálatával. A
nem destruktív jellegű állományszintű CO2-fluxus mérések (beleértve a
léptékfüggő vizsgálatot) az általunk kifejlesztett hordozható, víztiszta
plexi kamrák segítségével történtek. A több tudományterületet felölelő
(pl. meteorológia, botanika, talajtan) vizsgálatok párhuzamosan zajlottak
a CO2-fluxus mérésekkel.
2. Anyag és módszer
2.1. Vizsgálati objektumok és vizsgált földhasználati változások
A léptékfüggő szünfiziológiai vizsgálatot Gödöllő déli részén, egy évek
óta felhagyott szántóterület helyén kialakult Elymus repens dominálta,
ruderális Falcario-Agropyretum repentis gyomtársulásban végeztük. A
legeltetés felhagyásának vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park
évtizedeken át szürkemarhákkal extenzíven legeltetett területén –
Bugacpusztához közeli –, csernozjom típusú homoktalajon kifejlődött
homoki száraz legelőn /Cynodonti-Festucetum pseudovinae/, egy kb. 6
ha-os terület elkerítésével történt. Az extenzív műtrágyázásos (évi
egyszeri műtrágya szórás) kísérletet a Gödöllői-dombság Isaszeg és
Nagytarcsa között található vertikálisan jól strukturált, kétszikűekben
gazdag zonális löszgyep társulásában, a mészlepedékes csernozjom talajú
löszpusztarét /Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae/ 10 kijelölt
állományfoltján (1 x 1m) végeztük (5 kezelt, 5 kontroll). Az öntözés
(automata öntözőrendszerrel, éjszakai locsolással) szünfiziológiai és
szünbotanikai hatásának vizsgálatához az isaszegi löszgyep állományból
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növényzettel fedett talajmonolitokat transzplantáltunk 2002 tavaszán a
Szent István Egyetem Botanikus Kertjébe, melyeket két transzszekt
mentén 5-5 azonos méretű (0,8 x 0,8m) löszgyep folttá rendeztük (5
kezelt, 5 kontroll).
2.2. Vizsgálati módszerek
Léptékfüggő vizsgálat saját fejlesztésű, állomány CO2-fluxus és
vízgőzcsere mérésre alkalmas kamrasorozat révén.
A három földhasználati változás esetén állományszintű CO2-fluxus mérés
a vegetációs időszakban, zárt és nyílt rendszerű kamrás technikával,
infravörös gázanalizátorok (IRGA) /LiCor-6200 és Ciras 2/ segítségével.
Mikrometeorológiai vizsgálatok (IRGA, illetve a bugacpusztai eddy
kovariancia és a gödöllői meteorológiai állomás műszereinek adatai
alapján)
Talajvíztartalom (TDR reflektométer) mérés, levélfelület-index becslés
(kézi Ceptométer, NDVI kamera és talajkorrekciós vegetációs index
alapján).
Cönológiai mintavétel transzszekt mentén, százalékos borítás becsléssel
→ fajszám, Shannon-diverzitás, prezencia-abszencia, illetve dominanciaabundancia viszonyok; funkcionális csoportok meghatározása.
Biomassza
gyűjtés
→
potenciális
növekedési
ráta
és
csapadékhasznosulási hatékonyság számítása, elemtartalom vizsgálat (C,
N, P).
Talajminta gyűjtés → talaj összC-, összN-, nitrát- és ammónia- tartalom
meghatározása különböző mélységekben (Bugac: 0-10, 10-30 és 30-50
cm; Isaszeg és Gödöllő: 0-20 és 20-40 cm).

5

3. Eredmények
3.1. A kamrás szünfiziológiai mérések eredményei
In situ terepkutatásunk során az általunk kifejlesztett hordozható, nemdestruktív, 60 cm átmérőjű mérőkamrák, illetve infravörös
gázanalizátorok (LiCor-6200 és Ciras 2) segítségével megismertük két
eltérő fajkészletű, textúrájú, fiziognómiájú és diverzitású gyeptársulás, a
homoki legelő és a löszpusztarét állományszintű CO2-fluxusának évek
közötti és szezonális dinamikáját. A GreenGrass projekt kutatásához
kapcsolódóan végzett, szemléletében és metodikájában nemzetközi és
hazai szinten egyaránt újszerű kutatások során meghatározhatóvá és
összehasonlíthatóvá vált több, hazánkban jellemző alapkőzeten
előforduló gyeptársulás CO2-fluxusának időbeli dinamikája, a
mikrometeorológiai tényezők és ökológiai változók, valamint
manipulációs kísérletek függvényében. Meteorológiai méréseink és a
sokéves átlagok összevetése alapján kiderült, hogy a 2003-as esztendő az
átlagosnál jóval szárazabb, míg 2004 az átlagosnál csapadékosabb volt.
Az eltérő időjárású évek csapadékmennyisége és annak eloszlása jelentős
mértékben befolyásolta a gyepek működését és produkcióját, valamint
hatással volt a manipulációs
kísérletek eredményeire is, de egyben lehetővé tette a globális
klímaváltozással feltehetőleg egyre gyakoribbá váló extrém klimatikus
viszonyok (pl. szélsőséges szárazságstressz) vegetáció működésére
gyakorolt hatásának integrált, több tudományterületet felölelő
tanulmányozását.
A kapott eredményeink további információkat szolgáltattak két hazai
növényközösség szénforgalomban betöltött szerepéről. A három
manipulációs kísérlet közül szárazabb évben az öntözés, csapadékosabb
időszakban a műtrágyázás növelte legnagyobb mértékben az
állományszintű C-fixációt, míg a vizsgált három éves periódus során a
legeltetés felhagyása nem változtatta meg szignifikánsan a CO2-megkötés
mértékét. Az abiotikus tényezők közül a PAR a léghőmérsékletnél és a
talajnedvességnél jobban korrelált az állományszintű CO2-fixációval, de
az összes vizsgált abiotikus és biotikus paraméter közül a LAI
determinálta legjobban a szünfiziológiai működést. Vizsgálatunk során
kiderült, hogy csak bizonyos talajnedvesség tartományok (a nagyon
alacsony és általában a nagyon magas) csökkentik jelentősen a
szünfiziológiai működést, míg a köztes tartományban a talaj víztartalma a
vártnál kisebb mértékben determinálja a C-fixációt.

6

3.2. A szünbotanikai vizsgálatok eredményei
A kutatás során vizsgált összes paraméter közül a leggyorsabb változás a
fajkompozíció esetében figyelhető meg mindhárom manipulációs kísérlet
esetén. A löszgyepeknél kezelés hatására észlelt csökkenő fajszám és
diverzitás, elsősorban erős kompetitor fajok növekvő dominanciája
(Salvia nemorosa a műtrágyázott, Dactylis glomerata az öntözött
gyepben) miatt következett be. A bugaci legeltetéstől elkerített gyepben
tavasszal az egyszikűek csoportrészesedése jelentősebben visszaesett.
Gödöllőn öntözés hatására a kétszikűek relatív és abszolút arányai
egyaránt lecsökkentek és az egyszikűek monodominánssá váltak, míg a
pillangós fajok teljesen eltűntek a kezelt gyepből. A Raunkier-féle
életformák esetében a homoki legelőn csapadékos évben tavasszal
mindkét területen szignifikánsan nőtt a rövid életciklusú, efemér jellegű
kétszikű fajok (Th) száma és csoporttömeg részesedése, míg a nem legelt
gyepben felére csökkent a hemitherophyta és eltűnt a chamaephyta
életforma. A műtrágyázott és az öntözött gyepben dominált a hazai
pázsitfüvekre jellemző hemikriptophyton életforma. A műtrágyázott
gyepben több volt a kompetitor, de kevesebb volt a specialista és a
természetes zavarástűrő. Öntözés hatására lecsökkent a szociálismagatartástípusok száma. A C4-es fajok átlagos borítása minden állomány
esetében megnőtt az őszi időszakra. A löszgyep esetén a műtrágyázás
növelte, az öntözés csökkentette ezen funkcionális csoport átlagos
borítását.
3.3. Biomassza és talajtani vizsgálatok eredményei
Mindhárom manipulált állomány földfeletti biomassza mennyisége és
potenciális növekedési rátája minden évben és vegetációs időszakban
meghaladta a kontroll állományok értékeit. A 2003. évi aszály – az
öntözött állomány kivételével – szignifikánsan csökkentette minden
gyeptípus éves nettó primer produkcióját. A szárazságstressz a vizsgált
löszgyepek közül legnagyobb mértékben az isaszegi állományokat
terhelte. A biomassza C-tartalma a földhasználati módtól függetlenül csak
szűk tartományban változott és a manipulált állományok közül egyedül a
műtrágyázott gyepben növekedett kismértékben a FAB és az FFB
széntartalma egyaránt. A hajtások és a gyökerek N-tartalma a legeltetéstől
elkerített és az öntözött gyepben haladta meg a kontrollét, de az FFB
esetén mindkét említett állományban csökkent a kiindulási évhez képest.
Mindkét terület talajának össz-széntartalma szignifikánsan emelkedett a
vizsgálati periódus során, különösen a löszgyep állományok „B”- és a
homoki legelő „A”- szintjében. A talaj össznitrogén-tartalma minden
löszgyep típusban csökkent, ellenben a homoki legelőn szignifikánsan
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nőtt, de a legeltetéstől elzárt gyep esetén (hasonlóan a talaj
széntartalmához) kisebb mértékben.
3.4. Új tudományos eredmények
3.4.1. Új módszertani eredmények
• Fátlan vegetáció állományszintű CO2-fluxus és vízgőzcsere
méréseire alkalmas, hordozható, nem-destruktív, nyílt és zárt
rendszerben egyaránt működtethető, 60 cm átmérőjű mérőkamrák
kifejlesztése.
• Logaritmikusan növekvő alapterületű (0,0044-4,5306 m2)
kamrasorozat készítése térbeli léptékfüggő szünfiziológiai
folyamatok (pl. NEE) vizsgálatára, valamint szünfiziológiai minimi
areája meghatározására fátlan társulások állományaiban (pl.
gyepvegetációban).
3.4.2. Új tudományos megállapítások
• Cynodonti-Festucetum pseudovinae homoki száraz legelő és Salvio
nemorosae-Festucetum rupicolae löszpusztarét társulásokban a
CO2-fluxus, a primer produkció, a biomassza elemtartalom, a
Shannon-diverzitás, a fajszám, valamint a főbb funkcionális
csoportok évek közötti és szezonális dinamikájának három éven
keresztüli párhuzamos vizsgálata a klimatikus változók
függvényében.
• Három használatmódot szemléltető kísérlet (legeltetés felhagyása,
műtrágyázás, öntözés) rövid távú hatásának meghatározása a
szünfiziológiai működésre, a szünbotanikai állapotokra, továbbá a
föld feletti biomassza tömegére, a biomassza elemtartalmára és a
talaj C- és N-tartalmára.
• Eredményeink rövid távon nem támasztják alá azt a hipotézist,
hogy a szünbotanikai jellemzők megváltozásával a szünfiziológiai
működés is minden esetben párhuzamosan változik.
• Az általunk – többek között – vizsgált ruderális FalcarioAgropyretum repentis gyomtársulás CO2-asszimilációjának
variabilitása egyértelmű térbeli léptékfüggést mutat. A
gyomtársulás szünfiziológiai minimi areáját a kis-közepes skálán
(d=60 cm) kaptuk.
• Igazoltuk, hogy az eltérő időjárású évek csapadékmennyisége és
annak eloszlása jelentős mértékben befolyásolta a gyepek CO2fluxusát, valamint hatással volt a manipulációs kísérletek
eredményeire is.
• Kimutattuk, hogy az NEE szignifikáns eltérése a vizsgált
manipulációs kísérletek közül és periódusban csak az öntözött
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állománynál figyelhető meg, döntően szárazságstresszelt
időszakban.
Bebizonyítottuk, hogy a löszgyep szünfiziológiai működését, CO2fixációjának mértékét a homoki legelőnél kisebb mértékben
csökkentette az extrém szárazságstressz.
Kutatásunk révén megállapítottuk, hogy a kevésbé strukturált
homoki száraz legelő CO2-megkötése optimális vízellátottság és
fenológiai fázis esetén hasonló mértékű a löszgyepekhez.
A löszpusztaréten és a homoki száraz legelőn mért NEE egyes
abiotikus és biotikus paraméterektől való függésének, valamint a
manipulációs kísérletek miatt a korrelációk erősségében
bekövetkező eltérések meghatározása.
Az összes vizsgált abiotikus és biotikus paraméter közül a LAI
determinálta legjobban a szünfiziológiai működést.
Bebizonyítottuk, hogy csak bizonyos talajnedvesség tartományok
(a nagyon alacsony és általában a nagyon magas) csökkentik
jelentősen a szünfiziológiai működést, míg a köztes tartományban a
talaj víztartalma a vártnál kisebb mértékben determinálja a Cfixációt.
Produkció vizsgálatok és NEE mérések alapján bebizonyítottuk,
hogy széndioxid-gáz szempontjából a vizsgált Salvio nemorosaeFestucetum rupicolae löszgyep éves szinten – kezeléstől
függetlenül – megkötőnek tekinthető.
Igazoltuk, hogy a csapadékhasznosítási hatékonyság (RUE) a
vizsgált gyepállományok döntő többségénél telítődés jellegű,
továbbá az átlagoshoz közeli csapadékmennyiség biztosít optimális
produkció-növekedést.
A kutatás során vizsgált összes paraméter közül a leggyorsabb
változás a fajkompozíció esetében figyelhető meg mindhárom
manipulációs kísérlet esetén.
Megállapítottuk, hogy a fajszám és a Shannon-diverzitás
csökkenése nem feltétlenül jár együtt a szünfiziológiai működés
redukciójával.
A vizsgálati ciklusban öntözés hatására a pillangósvirágúak
eltűntek a gyepből, az egyszikűek monodominánssá váltak,
valamint lecsökkent a szociális-magatartástípusok száma.
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4. Következtetések és javaslatok
A kifejlesztett hordozható állománymérő kamrák alkalmasak további
fátlan társulások vizsgálatára, melynek során egyrészt további
alapadatokat kaphatunk a különböző ökoszisztémák szünfiziológiai
működéséről (beleértve a C-fixáció mértékét és időbeli dinamikáját),
szerveződéséről, másrészt a globális klímaváltozás, illetve a különböző
antropogén és természetes diszturbációk hatásai is monitorozhatóvá
válnak állományfiziológiai szinten. Napjaink egyik legfontosabb
vegetációkutatási területe az egyes ökoszisztémák szénmérlegének
vizsgálata, részben eddy kovarianciás technikával, részben GIS
módszerrel. Az említett technikák azonban nem alkalmasak a vegetáció
finomabb léptékű mozaikosságának vizsgálatára, melyre az általunk
kifejlesztett kamrás mérések kiválóan hasznosíthatók. Ezen kívül a nyílt
rendszerű mérésekkel nemcsak szárazföldi, hanem vízi ökoszisztémák
növényzete is tanulmányozható.
A kapott eredményeink további információkat szolgáltattak két hazai
növényközösség szénforgalomban betöltött szerepéről. Vizsgálataink
alapján megállapítható, hogy a 2003-ban tapasztalt extrém száraz
periódus a szünbotanikai viszonyokat és fiziológiai aktivitást tekintve
egyaránt nagyobb mértékben stresszelte a kevésbé strukturált, de
humuszban gazdag homoki gyepet, mint a löszgyepet. A fajkompozíció
és a borítási értékek megváltozásából nemcsak az egyes fajok
tűrőképességére következtethetünk, hanem a jövőben sikeres taxonok
predikciója is lehetővé válik, a manipuláció során kiválasztott grádiens
mentén. Kutatásunk az állományszintű működés, stabilitás és szabályozás
szerepének újabb bizonyítékait is szolgáltatta (pl. az állományszintű CO2fluxus nagyobb mértékű állomány-evapotranszspiráció, fény- és
hőmérséklet függése a jelentősebb LAI-val jellemezhető időszakokban).
Eredményeink nem támasztják alá azt a hipotézist, hogy rövid távon a
szünbotanikai jellemzők megváltozásával a szünfiziológiai működés is
minden esetben párhuzamosan változik. A csapadékhasznosulási
hatékonyág a vizsgált állományok többségénél telítődés jellegű volt, ezért
úgy tűnik, hogy a hazai gyeptípusoknál az átlagoshoz közeli
csapadékmennyiség ideális a produkció optimális növekedéséhez. A talaj
szénakkumulációja a nem legelt gyep esetében mindhárom vizsgált
szintben kisebb mértékben növekedett és ez hosszú távon befolyásolhatja
a fiziológiai működést.
Eredményeink nemcsak alapkutatás jellegűek, hanem a környezet- és
természetvédelemben egyaránt hasznosíthatók. A vizsgált objektumok
jelentős szénmegkötő képessége egyben felhívja a figyelmet a hazai
természetközeli gyepállományok, társulások jelentőségére és megóvására
is. Vizsgálati eredményeink felhasználhatók továbbá a löszpusztarét és a
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homoki legelő, illetve a hasonló dinamikájú növényállományok
modellezéséhez is. Kutatásunk igazolta, hogy a kezelési eredmények
értékelésénél – és ezek modellezési alapadatként történő felhasználásánál
– figyelembe kell venni egy kezdeti adaptációs periódust, melynek
időskálája a kezelés jellegétől, a klimatikus viszonyoktól és a
vegetációdinamikai folyamatok intenzitásától függ.
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