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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Napjainkra a nagyobb összefüggő gyepek megőrzése és 

helyreállítása a hazai és nemzetközi természetvédelem kiemelten 

fontos feladata. Számos gyeptípus fenntartásának legmegfelelőbb 

módja a legeltetés, megfelelő állatfajjal, állománysűrűséggel és 

intenzitással. Mivel fontos e tényezők hatásának pontosabb 

ismerete, ezért jelen vizsgálatban célunk a szarvasmarha és juh 

rövid füvű szikes gyepek fajösszetételére, diverzitására és 

funckcionális diverzitására gyakorolt hatásainak vizsgálata volt. A 

legelési intenzitás a területeken alacsony és közepes (0,5-1,5 

állategység/ha), illetve magas (2,5-3 állategység/ha) volt. Több 

kvantitatív levél- (LDMC, SLA, LA, LDW) és funkcionális növényi 

tulajdonság (életforma, virágzás, rozetta képzés, növényi 

magasság, klonális terjedés, magtömeg) alakulását vizsgáltuk. 

Eredményeink szerint a fajgazdagság alacsonyabb volt a juh által 

legelt területeken, a legeltetési intenzitással összefüggésben pedig 

azt tapasztaltuk, hogy a növekvő intenzitás csökkentette a 

fajgazdagságot. A Shannon-diverzitás és az egyenletesség csak a 

legelő állatfajjal mutatott összefüggést, viszont az intenzitással 

nem. A növényi tulajdonságok, traitek tekintetében a Rao index 

szignifikánsan magasabb volt a szarvasmarha legelt területen és 

nem függött a legelési intenzitástól. A több tulajdonságra számolt 

funkcionális divergencia függött az intenzitástól, és a két állatfaj is 

különbségeket mutatott. Az egyedi tulajdonságok tekintetében a 

súlyozott átlag függött a legelő állatfajtól, de a legelési intenzitás 

csak néhány esetben mutatott jelentős hatást. Az eredmények 

alapján a vizsgált területek közül a juhokkal legeltetett gyepekben 

kisebb a taxonómiai és funkcionális fajdiverzitás. Eredményeink 

alapján a jelen kutatásban vizsgált, rövid füvű gyepek esetében a 

legelő állatfaj hatása felülmúlja az intenzitás hatásait. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy jelen vizsgálat esetében a 

szarvasmarha legeltetés faj- és trait-gazdagabb, illetve 

kétszikűekben gazdagabb növényzet kialakítására képes, bár a juh 

legelés alkalmasabb lenne a gyomfajok elnyomására. 

 

Kulcsszavak: legeltetés, diverzitás, intenzitási grádiens, trait-

alapú megközelítés 

 

SUMMARY 
 

Today the conservation and restoration of extended 

continuous grasslands is a crucial goal of nature conservation. 

The best method of conservation of many grassland types is 

grazing with optimal livestock breed, density and intensity. The 

knowledge of the influence these factors is very important, 

therefore we studied the effect of cattle and sheep grazing on 

vegetation composition, diversity and functional diversity of short-

grass saline steppes. The levels of grazing intensity were low and 

medium (0.5-1.5 au/ha) and high (2.5-3 au/ha). We studied 

quantitative leaf- (LDMC, SLA, LA, LDW) and functional plant 

traits (life form, flowering, rosette forming, specific plant height, 

clonal spread, seed weight). Based on our results the species 

richness was lower in the sheep grazed plots and the increased 

grazing intensity decreased the species richness. Shannon-

diversity and the evenness were affected alone by the livestock 

breed, and not by the grazing intensity. The Rao quadratic entropy 

was significantly higher in cattle grazed plots and was not affected 

by grazing intensity. The multi-trait functional divergence was 

affected by intensity, and we detected different trends in case of the 

two livestock breeds. In case of single trait the CWM (community 

weighted mean) was affected by the type of grazer, but the effect of 

grazing intensity was detected just in a few cases. Based on our 

results in the studied steppes the taxonomic- and functional 

diversity were lower in the sheep grazed plots. In this study in 

short-grass steppes the effect of grazing animal overrides the effect 

of intensity. Based our findings cattle grazing creates species- and 

trait-rich vegetation with higher cover of forbs, however sheep 

grazing would be more effective for suppressing weeds.  

 

Keywords: grazing, diversity, intensity gradient, trait-based 

approach 

 
BEVEZETÉS 
 

A restaurációs ökológiai kutatások és a 
természetvédelmi gyakorlat egyik fontos kérdése a 
gyepek biodiverzitásának helyreállítása és megőrzése 
(Török et al., 2011; Valkó és Deák, 2013). Azonban a 
gyepterületek csökkenése egyre nagyobb mértékű 
hazánkban és Európa szerte. Ennek oka lehet az 
intenzív mezőgazdaság, megváltozott 
területhasználat, beépítés és a megmaradt területek 
feldarabolódása (Pullin et al., 2009; Valkó et al., 
2016), Penksza et al. (2008, 2010, 2013) szerint a 
művelésváltás, a nagyfokú melioráció és az 
állatállomány csökkenése is felelőssé tehető. Penksza 
et al. (2008) nyomán tudjuk, hogy az 1900-as évek 
elején a féltermészetes gyepek még egész Közép-
Európában elterjedtek voltak. Az utóbbi 
évtizedekben azonban mind számuk, mind 
kiterjedésük erősen lecsökkent. Magyarország 
gyepterületeiből 2000-ben már csak 256.674 ha volt 
természetvédelmi oltalom alatt (Ángyán, 2000; 
Kárpáti, 2007). A megmaradt területekre a 
feldarabolódáson kívül jellemző, hogy a gyepek 
degradáltak, a fajösszetétel megváltozott, és csökkent 
a gyepterületek diverzitása (Valkó et al., 2011, 2012). 
Emiatt kiemelt fontosságú a megmaradt 
gyepterületek természetvédelmi szempontból 
kívánatos állapotának és fajgazdagságának 
megőrzése és fenntartása. A fragmentáció 
következtében ugyanis csökken a természetes 
élőhelyek területe és összekapcsoltsága, ami 
negatívan befolyásolja a gyepi fajok megtelepedését 
az adott területen, illetve csökkentik a fennmaradó 
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foltokon való szétterjedés esélyét (Deák et al., 2015; 
Zulka et al., 2014). Gyepterületeink 
természetvédelmi jelentősége kiemelkedő, mivel a 
védett és fokozottan védett növényfajok 75%-a, 
valamint a védett és fokozottan védett állatfajok majd 
50%-a a gyepekhez kötődik (Török et al., 2013a). A 
növények számára a gyep élőhelyet, az állatoknak 
pedig ezen felül táplálkozó-, búvó- és szaporodó 
helyet jelent (Kárpáti, 2001; Kiss et al., 2016). A 
természetvédelmi hasznosítású réteket és legelőket a 
gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, illetve 
kaszálással és természetkímélő gazdálkodással lehet 
fenntartani (Láng, 1997; Tälle et al., 2016; Hajnáczki 
et al., 2014a, b).  

Az extenzív kezelésű legelőgyepeknek kiemelt 
szerepe van a gyepi biodiverzitás fenntartásában 
(Kenéz et al., 2007; Metera at al., 2010; Penksza et 
al., 2010; Török et al., 2014). Számos, korábban 
extenzíven kezelt legelő Európában intenzív 
kezelésűvé vált, vagy felhagyták a legeltetést 
(Kelemen et al., 2013a, b). A felhagyás többnyire az 
alacsony produktivitású gyepek esetében volt igazán 
jellemző, ahol a korábbi gazdálkodási rendszerek 
nem voltak megfelelően költséghatékonyak (Valkó et 
al., 2016). Mindkét jelenség a fajösszetétel 
kedvezőtlen megváltozásához, illetve fontos 
ökoszisztéma funkciók és szolgáltatások (biológiai 
védekezés, beporzás, magterjesztés) elvesztéséhez 
(Dengler et al., 2014) és jelentős biodiverzitás 
csökkenéshez vezethet, mind helyi, mind táji 
léptékben (Tscharntke et al., 2012; Sutcliffe et al., 
2015). Így a helyi gyepterületek megőrzése kiemelt 
prioritássá vált mind a tudományos kutatásban, mind 
a kezelési gyakorlatban (Habel et al., 2013). Az üde 
és száraz gyepek egyaránt kiemelkedően fontosak a 
biodiverzitás megőrzésében a mezőgazdaság által 
uralt területeken is (WallisdeVries et al., 1998; 
Dengler et al., 2014). A tervszerű és mértéktartó 
legeltetés megfelelő hasznosítási mód lehet 
felhagyott mezőgazdasági területek esetében is, 
melyhez számos szerző szolgáltat adatokat (Fisher és 
Wipf, 2002; Pykälä, 2003; Kampmann et al., 2007). 
A hazai gyepeinket hagyományos, extenzív 
kaszálással vagy legeltetéssel kezelték (Besnyői et 
al., 2012; Kovácsné Koncz et al., 2015; Penksza et 
al., 2007, 2009, 2010; Török et al., 2014; Szabó  
et al., 2010, 2011; Zimmermann et al., 2011, 2012). 
Ezeknek a kezelési módszereknek jelentős szerepük 
van a biomassza szezonális eltávolításában (Szentes 
et al., 2009a, b), az avar-felhalmozódás és a 
cserjésedés mérséklésében (Házi et al., 2009, 2011, 
2012). Az intenzív városiasodás (Wittig, 2010), a 
gyepek beszántása (Carlier et al., 2009) és a 
cserjésedés (Erdős et al., 2013, 2014a, b; Kerényi-
Nagy, 2012, 2015; Saláta et al., 2011a, b) negatív 
hatással van a kísérő fajok terjedésére és a mikro-
élőhelyek kialakulására (Bartha et al., 2014; Fraser et 
al., 2015; Kelemen et al., 2014; Török et al., 2009; 
Szentes et al., 2007a, b, 2009a, 2011, 2012; Penksza 
et al., 2007, 2013). Ezekkel együtt a gyepek 
takarmányozási- és gazdasági értékét is növeli 
(Penksza et al., 2008, 2009, 2013). A gyepi 
biodiverzitás megőrzése kiemelten fontos olyan 

agrártájakon, ahol az extenzív gyepek számos 
veszélyeztetett növény- és állatfaj menedékei 
lehetnek, és így döntő szerepük lehet a tájléptékű 
biodiverzitás megőrzésében (Cousins és Lindborg, 
2008; Valkó et al., 2014). A területkezelés 
megtervezése során figyelembe kell venni a legelő 
állatfaj, illetve -fajta, valamint a legelési intenzitás 
gyepekre gyakorolt specifikus hatásait. Számos 
kutatás foglalkozik, különféle aspektusokból a 
témával, például Diaz et al. (2001) egy adott állatfaj, 
a szarvasmarha legelését vizsgálta, változó 
intenzitásban, Dumont et al. (2011) azonos intenzitás 
mellett vizsgálta különböző fajok hatását, míg Török 
et al. (2014) egy adott fajta (magyar szürke 
szarvasmarha) és adott intenzitás hatásait vizsgálta 
különféle gyeptípusokra. Napjainkban viszont egyre 
inkább előtérbe kerülnek a gyepi fajokkal 
kapcsolatos trait-alapú vizsgálatok is. Ugyanis a trait 
alapú megközelítés segíthet feltárni a mögöttes 
mechanizmusokat, és segíti a biodiverzitás és a 
kapcsolódó ökoszisztéma funkciók megőrzését 
(Villéger et al., 2008; Carmona et al., 2012). 
Bizonyossá vált napjainkra az is, hogy a legeltetés 
sajátos hatást gyakorol a növényi tulajdonságokra, 
traitekre, mely hatások egyáltalán nem 
általánosíthatók (Díaz et al., 2001). Ez a tény pedig 
alátámasztja a részletes, trait-alapú vizsgálatok 
fontosságát és szükségességét a legeltetett gyepekkel 
kapcsolatban. 

A természetes és féltermészetes gyepek 
kezelésére és megőrzésére Európa szerte 
legelterjedtebb a szarvasmarha és juh legeltetése 
(Dumont et al., 2011). Azonban a széleskörű 
alkalmazás ellenére is hiányosak az ismereteink, 
főként a legeltetésnek a funkcionális növényi 
tulajdonságokra gyakorolt hatásairól. A két állatfaj 
közötti különbségek feltárásával is csak kevés 
tanulmány foglalkozik, úgy, mint Rook et al. (2004), 
Metera et al. (2010) és Jerrentrup et al. (2015). 

A két faj legelt gyepre gyakorolt hatása több 
tényező miatt is eltérő, melyek között szerepel az 
eltérő testméret és legelési magasság, valamint az 
eltérő szelektivitás és táplálkozási stratégia. Ezért is 
fontos szerepük lenne az összehasonító 
vizsgálatoknak, különösen az olyan területek 
esetében, ahol több lehetőség kínálkozik a legelő 
állat típusa és az intenzitás tekintetében. Habár a 
szarvasmarha és a juh a legfőbb domesztikált 
növényevőink Európa szerte (Metera et al., 2010; 
Ausden et al., 2005), mégsem állnak 
rendelkezésünkre részletes, például intenzitási 
grádiens mentén zajló összehasonlító vizsgálatok. Ezt 
a hiátust kitöltendő, jelen munkában összevetettük a 
szarvasmarha és a juh rövid füvű gyepekre gyakorolt 
hatását különböző legeltetési intenzitások mellett.  
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

Célunk a szarvasmarha és juh rövid füvű gyepek 
növényzeti tulajdonságaira, diverzitására és 
egyenletességére gyakorolt hatásainak vizsgálata volt 
hortobágyi füves pusztákon, alacsony és magas 
legelési intenzitással kezelt területeken. 28 legelt 
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gyepterület került kiválasztásra a Hortobágyi 
Nemzeti Park területén. A vizsgált gyepek Hortobágy 
település közelében, 35 km sugarú körben, Egyek, 
Balmazújváros, Tiszaújváros, Püspökladány és 
Kunmadaras közigazgatási határában helyezkednek 
el. A legelési intenzitás az adott területeken alacsony 
és közepes (0,5-1,5 állategység/ha), illetve magas 
(2,5-3 állategység/ha) volt. A kiválasztott területek 
legeltetési intenzitása a vizsgálatot megelőző 5 évben 
változatlan volt. A 28-ból 13 terület esetében juhval 
(5 alacsonytól közepesig, 8 magas intenzitással), 15 
esetében magyar szürke szarvasmarhával (10 
alacsonytól közepesig, 5 magas intenzitással) folyt a 
legeltetés. Elvégeztük a területek edényes 
növényeinek borítási érték becslését területenként tíz 
2×2 m-es négyzetben, 2014. május végén. A 
többnyire legelőként használt rövid füvű gyepek 
nagyrészt csenkesszel borítottak (a Festuca 
pseudovina borítása a 70%-ot is elérheti). Ezen rövid 
füvű puszták tavasszal rendszerint nedvesek, de nyár 
elejére teljesen kiszáradnak (Kelemen et al., 2013b), 
olyannyira, hogy a talajfelszín repedezetté is válik 
nedvesség hiányában. A terület jellemző célfajai a 
következők: F. pseudovina, Artemisia santonicum, 
Achillea setacea, A. collina, Gypsophila muralis, 
Trifolium angulatum, T. striatum, T. retusum, Carex 
stenophylla, Podospermum canum, Plantago 
lanceolata, Inula britannica, Bupleurum 
tenuissimum, Limonium gmelinii subsp. hungarica 
(Török et al., 2012). Előfordulnak továbbá erősen 
legelt rövid életű fajok is, mint a Bromus mollis, 
Matricaria inodora, Polygonum aviculare, és néhány 
évelő fűféle, mint a Cynodon dactylon vagy az 
Elymus repens (Deák et al., 2014). 

A funkcionális növényi tulajdonságok, mint az 
egyszerűsített életforma típusok (rövid életű és évelő 
kétszikűek és egyszikűek), a virágzás kezdete és 
időtartama, a rozetta képzés (igen/nem) és a növényi 
magasság megadásához Király (2009) munkáját 
vettük alapul. A klonális terjedés meghatározásához a 
CLO-PLA adatbázis osztályozási rendszerét 
használtuk (Klimešová és de Bello, 2009; Kelemen et 
al., 2016; Csontos et al., 2009). A levél trait adatokat 
a LEDA adatbázisból válogattuk le (Kleyer et al., 
2008), illetve saját mérési eredményeinkre 
támaszkodtunk, melyek során a szabványosított 
mérési gyakorlatot alkalmaztuk (Cornelissen et al., 
2003). A vizsgált levéltulajdonságok a következők 
voltak: levél szárazanyag tartalom (LDMC), száraz 
levél tömeg (LDW), speciális levélfelület (SLA) és 
levél terület (LA). Továbbá „pillangós” és „nem 
pillangós” kategóriákba soroltuk a fajokat, az ezer 
mag tömegekhez pedig saját mérési adatainkat 
használtuk fel (Török et al., 2013b, 2016a). A 
növényzet legeltetésre adott válaszainak finomabb 
léptékű elemzéséhez számoltunk fajgazdagságot, 
Shannon-diverzitást és egyenletességet az egyes 
területeken. Továbbá a Rao index, a funkcionális 
divergencia és a funkcionális egyenletesség 
meghatározásához kiszámoltuk a kvantitatív 
tulajdonságok súlyozott átlagát (Pla et al., 2012). 
Minden tulajdonság esetén számoltunk közösségi 
súlyozott átlagot (CWM) az egyes tulajdonságokra. 

Az értékek kiszámításához FDiversity 
programcsomagot alkalmaztunk, és kiszámoltuk az 
Euklidészi távolságot is (Casanoves et al., 2011). 
Összehasonlítottuk a vegetáció jellemzőit eltérő 
legeltetési intenzitás mellett GLM segítségével. A 
GLM analízist SPSS 17.0 programcsomaggal 
végeztük.  
 
EREDMÉNYEK  
 

Az összesen 280 mintavételi ponton  
107 növényfaj egyedeit sikerült megtalálnunk, 
melyből 8 rövid életű egyszikű, 53 rövid életű 
kétszikű, 15 évelő egyszikű és 31 évelő kétszikű 
került elő. A fajgazdagság alacsonyabb volt a juh 
által legelt területeken, mint a szarvasmarhával 
legelteken. A legeltetési intenzitással összefüggésben 
azt tapasztaltuk, hogy a növekvő intenzitás 
csökkentette a fajgazdagságot, a legelő állatfaj pedig 
nem befolyásolta az értékeket. A Shannon-diverzitás 
és az egyenletesség csak a legelő állatfajjal mutatott 
összefüggést, viszont az intenzitással nem. Továbbá 
az alacsonyabb értékek tipikusan a juhval legeltetett 
területekhez kötődtek. A rövid életű egyszikűek 
borítása fokozatosan csökkent a szarvasmarha legelés 
intenzitásának növekedésével, ellenben a juh-legelt 
területeken növekedett. Mind a rövid életű, mind az 
évelő kétszikűek borítási értékei alacsonyabbak 
voltak a juh által legelt területeken, mint a 
szarvasmarhával legeltetetteken, függetlenül a 
legeltetés intenzitásától. A pillangós fajok borítása 
szignifikánsan alacsonyabb volt a juh legelés 
hatására, mint szarvasmarha esetén (1. táblázat). 
 

1. táblázat 

A legelő állatfaj és a legelési intenzitás hatása a rövidfüvű 
szikes puszták vegetáció-jellemzőire; az általános lineáris 

modellek (GLM) eredményei  
(a szignifikáns különbségeket félkövérrel szedtük) 

 

Vegetáció jellemző(1) 
Legelő 

állatfaj(2) 
Legelési 

intenzitás(3) 
 p F p F 
Fajgazdagság(4) <0,001 16,167 0,001 10,533 
Shannon diverzitás(5) <0,001 75,539 0,48 0,500 
Egyenletesség(6) <0,001 73,584 0,237 1,406 
Borítás(7)     
   Rövidéletű egyszikűek(8) 0,559 0,342 0,031 4,701 
   Rövidéletű kétszikűek(9) <0,001 53,597 0,141 2,181 
   Évelő egyszikűek(10) 0,116 2,482 0,691 0,158 
   Évelő kétszikűek(11) 0,024 5,179 <0,001 21,52 
   Pillangósok(12) <0,001 32,320 0,232 1,434 

 

Table 1: Effect of livestock type and grazing intensity on 

vegetation characteristics of alkali grasslands. Significant 

differences obtained by general linear models (GLM) are denoted 

by boldface 

Vegetation characteristic(1), Type of grazing livestock(2), Grazing 
intensity(3), Species richness(4), Shannon diversity(5), 
Evenness(6), Cover(7), Short-lived graminoids(8), Short-lived 
forbs(9), Perennial graminoids(10), Perennial forbs(11), 
Legumes(12) 

 
A növényi tulajdonságok, traitek tekintetében a 

Rao index szignifikánsan magasabb volt a 
szarvasmarha legelt területen, és nem függött a 
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legelési intenzitástól. Ellentétben a funkcionális 
egyenletesség tekintetében szignifikánsan kisebb 
értékek voltak kimutathatóak az alacsonyabb legelési 
nyomású területeken. A több tulajdonságra számolt 
funkcionális divergencia függött az intenzitástól, és a 
két állatfaj is különbségeket mutatott. A juh legelt 
területeken csökkent, a szarvasmarha legelteken 
pedig nőtt a multi trait funkcionális divergencia az 
intenzitás növekedésével. Az egyedi tulajdonságok 
tekintetében a CWM függött a legelő állatfajtól, 
kivéve a növényi magasságot és a klonális terjedő 
képességet. A legelési intenzitás csak néhány esetben 
mutatott jelentős hatást. Vizsgálataink alapján a juh 

az olyan növényeket preferálja, melyek korábban 
virágzanak, alacsonyabb magtömegűek, alacsonyabb 
a száraz tömegük, fajlagos levélfelületük és kisebbek 
a leveleik (LA), ugyanakkor nagyobb az LDMC 
értékük. A növényi magasság nem függött sem az 
állatfajtól, sem az intenzitástól. A juh-legelt 
területeken magasabb volt a növények LDMC értéke, 
mint a szarvasmarhával legeltetett területeké. A 
növények klonális terjedőképességét sem az 
intenzitás, sem a legelő állatfaj nem befolyásolta, míg 
a rozetta képzést az intenzitás nem, de az állatfaj 
befolyásolta, magasabb értékek voltak jellemzőek a 
juh által legelt területeken (2., 3. táblázat). 

 

2. táblázat 

A vizsgált rövidfüvű szikes gyepek funkcionális trait jellemzői (átlag±szórás) 

Jellemző(1) Legelési intenzitás(2) 

 Alacsony-közepes(3) Magas(4) 
Multi-trait indexek(7) Juh(5) Szarvasmarha(6) Juh(5) Szarvasmarha(6) 
Rao index(8) 426836±2450160 2030700±10148900 218472±1130120 1122000±4779110 
Funkcionális egyenletesség(9) 0,34±0,25 0,31±0,32 0,36±0,34 0,39±0,27 
Funkcionális divergencia(10) 0,71±0,23 0,60±0,26 0,66±0,30 0,72±0,22 
CWM egyes traitekre(11)         

  Virágzás hossza(12) 2,73±0,84 2,90±0,95 2,63±0,78 2,99±0,59 
  Virágzás kezdete(13) 5,43±0,66 5,46±0,60 5,24±0,52 5,50±0,65 
  Növény magassága(14) 36,38±4,57 35,47±13,74 34,93±5,84 35,56±10,03 
  LDMC(15) 273,96±45,23 258,60±58,50 277,42±58,39 260,14±43,74 
  LDW(16) 10,73±20,33 28,61±57,67 8,24±14,90 18,23±24,97 
  SLA(17) 14,57±4,72 16,06±5,06 14,30±3,60 15,80±2,62 
  LA(18) 203,82±420,47 431,35±849,54 162,15±373,78 403,13±538,54 
  Magtömeg(19) 0,40±0,65 0,65±0,86 0,41±0,40 0,93±1,31 
  Klonális terjedés (1)(20)- 2,27±0,40 2,21±0,66 2,22±0,56 2,24±0,53 
  Rozettaképzés(21) 0,66±0,33 0,58±0,44 0,71±0,37 0,57±0,34 

 
Table 2: Functional trait characteristics of alkali grasslands grazed with different livestock and intensity (mean±SD) 

Characteristics(1), Grazing intensity(2), Low to Moderate(3), High(4), Sheep(5), Cattle(6), Multi-trait indices(7), Rao's quadratic entropy(8), 
Functional evenness(9), Functional divergence(10), Community weighted means (CWM), single traits(11), Flowering period(12), Flowering 
start(13), Specific plant height(14), LDMC(15), LDW(16), SLA(17), LA(18), Seed weight(19), Clonal spreading (1 to 4)(20), Rosette 
forming(21) 

3. táblázat 

A legelő állat fajtájának és a legelés intenzitásának hatása a vegetáció funkcionális traitjeire a vizsgált szikes gyepekben;  
az általános lineáris modellek (GLM) eredményei (a szignifikáns különbségeket félkövérrel szedtük) 

Jellemző(1) Állatfajta(2) Legelési intenzitás(3) 

Multi-trait indexek(4) F p F p 
Rao index(5) 0,004 8,264 0,201 1,640 
Funkcionális egyenletesség(6) 0,889 0,020 0,009 6,965 
Funkcionális divergencia(7) 0,156 2,027 0,044 4,079 
CWM egyes traitekre(8)       

  Virágzás hossza(9) <0,001 23,338 0,926 0,009 
  Virágzás kezdete(10) <0,001 13,419 0,053 3,782 
  Növény magassága(11) 0,835 0,043 0,313 1,021 
  LDMC(12) <0,001 20,450 0,488 0,482 
  LDW(13) <0,001 30,068 0,012 6,416 
  SLA(14) <0,001 27,372 0,353 0,864 
  LA(15) <0,001 32,070 0,399 0,714 
  Magtömeg(16) <0,001 48,744 0,013 6,241 
  Klonális terjedés (1)(17)- 0,601 0,273 0,757 0,096 
  Rozettaképzés(18) <0,001 17,507 0,468 0,528 

 
Table 3: Differences in the functional trait characteristics of alkali grasslands grazed with different livestock and intensity, obtained by 

univariate GLM. Significant differences are denoted by boldface 

Characteristics(1), Livestock type(2), Grazing intensity(3), Multi-trait indices(4), Rao's quadratic entropy(5), Functional evenness(6), 
Functional divergence(7), Community weighted means (CWM), single traits(8), Flowering period(9), Flowering start(10), Specific plant 
height(11), LDMC(12), LDW(13), SLA(14), LA(15), Seed weight(16), Clonal spreading(1 to 4)(17), Rosette forming(18) 
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DISZKUSSZIÓ 
 
A legelő állatfaj hatása 
 

Az eredmények alapján a vizsgált területek közül 
a juhokkal legeltetett gyepekben kisebb a taxonómiai 
és a funkcionális fajdiverzitás, ezért kevesebb a 
kétszikűek borítása és alacsonyabb a fajlagos 
növénymagasság, mint a szarvasmarha által legelt 
területeken. Más korábbi vizsgálatok is jutottak 
hasonló eredményre, mint Rook et al. (2004), Pykälä 
(2005), Sebastià et al. (2008) és Jerrentrup et al. 
(2015).  

Dumont et al. (2011) és Sebastià et al. (2008) 
szintén arról számoltak be, hogy a juh sokkal 
szelektívebben legel, az ilyen területeken, 
alacsonyabb a kétszikűek, illetve a pillangósok 
borítása is (Nolan et al., 2001).  

Vizsgálati eredményeink is ezt támasztják alá, 
mert mind az évelő, mind a rövid életű kétszikűek 
borítási értékei szignifikánsan kisebbek voltak, és 
ugyanez mondható el a pillangós fajokról is. Ez 
magyarázható azzal, hogy a juhok bélkapacitása 
kisebb, mint a szarvasmarháké. Ezt figyelembe véve 
a birkák olyan növényeket preferálnak inkább, 
melyek könnyebben emészthetőek vagy nagyobb a 
tápértékük (Rook et al., 2004). A szarvasmarha 
kevésbé szelektív a kétszikűekre nézve, Török et al. 
(2014) szerint azért, mert inkább olyan foltokat 
választ, ahol magasabb a növényzet. Jerrentrup et al. 
(2015) nyomán tudjuk, hogy a két állatfaj eltérő 
táplálkozási stratégiát is alkalmaz. A juhok a földhöz 
közel legelnek, és metszőfogakkal mélyen rágják le a 
növényeket, a szarvasmarha viszont nyelvével 
kanyarítja le a magasabb növényzetet (Rook et al., 
2004). Így a szarvasmarha kevésbé tud szelektív 
lenni fajra és egyedre nézve egyaránt, illetve ez a 
stratégia csak magas növényzetben alkalmazható jól 
(Pykälä, 2005). Az eltérő legelési stratégiák 
alátámasztják a rozetta képzéssel kapcsolatos 
eredményeinket is. A rozettát képző fajok borítása 
független volt a legelés intenzitásától, de 
szignifikánsan magasabb értékeik voltak a juhval 
legeltetett terülteken. Az évelő egyszikűek borítási 
értékeit nem befolyásolta sem a legelés intenzitása, 
sem pedig a legelő állatfaj. Ennek egyik oka lehet, 
hogy a szikes pusztákra jellemző növényfajok az 
idők során jó alkalmazkodtak az őket érő zavaráshoz, 
illetve, hogy az erős, mélyen futó gyökérzetük is jól 
ellenállóvá teszik őket a legeléssel szemben (Osem et 
al., 2002; Lezama et al., 2014; Kelemen et al., 2015).  

A juhval legelt területeknél kisebbek voltak a Rao 
értékek is, a legelési intenzitástól függetlenül. Így a 
juh legelés hatására csökken a kétszikű fajok, 
különösen a pillangósok borítása az erősen szelektív 
legelés miatt. Ezt a faj-függő szelektivitást már de 
Bello et al. (2006) hangsúlyozta. A szarvasmarha 
legelt gyepek nagyobb diverzitása a kétszikű 
fajoknak köszönhető, melyek a juh-legelt gyepekben 
kisebb borítással vannak jelen az erősen szelektív 
legelés miatt. Ez csökkenti az ottani funkcionális 
diverzitást, ahogy azt vizsgálataink (Tóth et al., 
2016) kimutatták Jerrentrup et al. (2015) 

eredményeivel összhangban. A juhok erős 
szelektivitását igazolták az egyedi trait elemzések is. 
Kimutattuk, hogy a juhok alacsonyabb LDW, LA és 
SLA, és magasabb LDMC értékű fajokat preferálnak 
a szarvasmarhához képest. Így elmondható, hogy a 
juhok inkább a nagy, puha, és vékony leveleket 
választották, melyekben kevesebb a szilárdító szövet 
(Vesk et al., 2004; Westoby, 1999), ellentétben a 
generalista szarvasmarhával (Rook et al., 2004). 
Továbbá a juhok a későn és hosszú ideig virágzó 
fajokat preferálták, mert a későn virágzók 
takarmányminősége jobb, mint a koraiaké. 

Ez a jelenség részben magyarázható a juhok 
élőhely-függő táplálkozási stratégia váltásával is, a 
maximális takarmányminőség (MFQ) és a maximális 
bevitel (MI) stratégiák között (Mladek et al., 2013). 
Ugyanakkor számos tanulmány hangsúlyozza, hogy a 
juhok erősen szelektívek a kétszikűekre nézve 
(Jerrentrup et al., 2015). Ez is befolyásolhatja a két 
fent említett stratégia alkalmazását. Ugyanakkor a 
stratégia is lehet hatással az élőhely fajösszetételére, 
mely igen eltérő lehet, és okozhatja a juhok erősebb 
kétszikű preferenciáját, a maximális beviteli (MI) 
stratégia esetén.  

 
A legelés hatása az intenzitási grádiens mentén 
 

Korábbi kutatások eredményei szerint az alacsony 
intenzitású legeltetés pozitív, a magas pedig negatív 
hatással van a gyepek diverzitására (Fischer és Wipf, 
2002; Metera et al., 2010). Ugyanakkor e vizsgálatok 
nagy része pusztán egy állatfaj legelésének hatásait 
vizsgálta a különféle életformákra, a magasságra, a 
levélméretre, az SLA, LDMC értékekre, virágzási 
időre, magtömegre és a rozetta képzésre. 
Vizsgálatunkban a legeltetés intenzitása legtöbbször 
jelentős hatással van a fajgazdagságra, míg az állatfaj 
a Shannon-diverzitásra és az egyenletességre. A 
legtöbb egyedi traitet befolyásolja a legelő állatfaj, de 
az intenzitás csak kevés esetben volt szignifikáns 
hatással. Golodets et al. (2009) nagyon hasonló 
eredményeket kapott a levél tulajdonságokra nézve, 
azaz a legelés intenzitása nem volt szignifikáns 
kapcsolatban a levél szárazanyag tartalmával 
(LDMC) és a levél felülettel (LA) sem. 
Eredményeink alapján a jelen kutatásban vizsgált, 
rövid füvű gyepek esetében a legelő állatfaj hatása 
felülmúlja az intenzitás hatásait. A vizsgált gyepek 
funkcionális egyenletessége nagyobb volt növekvő 
intenzitású legeltetés mellett, a legelő állatfaj viszont 
nem volt rá hatással. Ennek lehetséges magyarázata 
az, hogy növekvő intenzitás mellett eltűntek a gyep 
bizonyos alárendelt fajai, ami az alkotófajok kisebb 
variabilitásához vezetett. Eredményeink szerint a 
legelési intenzitás a két faj esetében ellentétesen 
befolyásolta a funkcionális divergenciát. A nagy 
funkcionális divergencia stabil közösséget 
eredményez, a niche-k kihasználása által, mely stabil 
ökoszisztémához és ökoszisztéma funkciókhoz vezet 
(Mason et al., 2005). A funkcionális divergencia 
intenzitás-függő csökkenésének a juh legelés 
esetében, annak erősen szelektív legelése lehet a 
magyarázata.  



GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK, 2015 (1-2). 

 

 60 

Ahhoz pedig, hogy intenzívebb szarvasmarha legelés 
mellett növekszik a funkcionális divergencia, a 
szarvasmarha endozoochor magterjesztésének lehet 
köze. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy jelen 
vizsgálat esetében a szarvasmarha legeltetés faj- és 
trait-gazdagabb, illetve kétszikűekben gazdagabb 
növényzet kialakítására képes (Török et al., 2016b), 
bár a juh legelés alkalmasabb lenne a gyomfajok 
elnyomására, mint a marha legelés. Tapasztalataink 
alapján elmondható, hogy a vizsgált tulajdonságok 
esetében a legelő állatfaj meghatározó volt, az 
intenzitás függés viszont csak néhány esetben volt 
detektálható. Ezen tények alátámasztják, hogy a 
gyepek biodiverzitásának megőrzése és a területek 
kezelése során milyen nagy jelentősége van a legelő 

állatfaj megválasztásának. De az ökoszisztémák és 
ökoszisztéma funkciók zavartalan működéséhez a 
legelés megfelelő intenzitásának megválasztása is 
elengedhetetlen. 
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