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Bevezetés

 az összefüggő gyepterületek megőrzése kiemelt jelentőségű 

 Európa és Magyarország szerte csökkenő kiterjedés

 konzerváció- és restaurációs ökológiai kutatások

Miért?

intenzív mezőgazdaság, megváltozott területhasználat, feldarabolódás, 
művelésváltás, melioráció, állatállomány csökkenés 

a megmaradt gyepekre jellemző: a degradáltság,megváltozott fajösszetétel, 
diverzitás csökkenés



Bevezetés

 védett és fokozottan védett növényfajok 75%-a

 védett állatfajok majd 50%-a gyepekhez kötődik

 megfelelő hasznosítás: tervszerű és mértéktartó legeltetés, a 
kaszálás, természetkímélő gazdálkodás 

 fontos a legeltetés hatásainak ismerete: közösségi szerkezet, 
diverzitás, egyenletesség

 DE hiányosak az ismereteink! 

 főként a legeltetés-funkcionális növényi tulajdonságok terén

 előtérbe kerültek a növényi tulajdonság- (trait-) alapú vizsgálatok is



Témafelvetés

 A hiány pótlására összehasonlító és trait-alapú vizsgálatok 
szükségesek!

 Európában a legfőbb legelő állatfajok: a szarvasmarha és a juh (mégis 
hiányos ismeretek)

 jelentős különbségek (preferencia, stratégia, legelési viselkedés)

 Ezért célunk:

a szarvasmarha és a juh legelés hatásainak összevetése, rövid füvű 
gyepekre, intenzitási grádiens mentén



Hipotéziseink

 (i) a juhlegelés alacsonyabb taxonómiai és funkcionális diverzitást, 
kevesebb rövid életű kétszikű fajt eredményez 

 (ii) a növényzetre gyakorolt hatás erősen intenzitás függő, a különbség 
alacsonyabb intenzitás mellett fejeződik ki jobban, mert növekvő 
intenzitás mellett csökken a szelektivitás



Anyag és módszer
 28 legelt gyep, a HNP területén 

 legelő állatfaj: szürkemarha, juh

 legeltetési intenzitás:

 alacsony és közepes (0,5-1,5 
állate./ha)

magas (2,5-3 állate./ha)

 cönológia felvételezés 

2014 májusában

 jellemző fajok pl. : F. pseudovina, 
A. santonicum, A. setacea, A. 
collina, Trifolium fajok, C. 
stenophylla, P. canum, P. 
lanceolata, L. gmelinii subsp. 
hungarica 

 B. mollis, M. inodora, P. aviculare, 
C. dactylon, E. repens 



P. lanceolata

F. pseudovina

A. collina

T. angulatum

L. gmelinii 
ssp. 

hungarica



Anyag és módszer

Vizsgált funkcionális tulajdonságok:
egyszerűsített életforma típusok, a virágzás kezdete és időtartama, a 
rozetta képzés, terjedési sebesség, növényi magasság (Király, 2009), 
klonális terjedés (CLO-PLA adatbázis) 

Levél tulajdonságok (Kleyer et al. 2008)+ saját mérések:
levél szárazanyag tartalom (LDMC), száraz levél tömeg (LDW), speciális 
levélfelület (SLA), levél terület (LA)

Magtömeg: saját mérések alapján (Török et al. 2013, 2016)

„pillangós” és „nem pillangós” kategóriák



Anyag és módszer

 fajgazdagság, egyenletesség, Shannon diverzitás mérése

 Trait mérések: 

közösségi súlyozott átlag (CWM)

Rao index

funkcionális divergencia 

funkcionális egyenletesség

 GLM analízis



Eredmények

Vegetáció jellemző Legelő állatfaj Legelési intenzitás 

p F p F

Fajgazdagság <0,001 16,167 0,001 10,533

Shannon diverzitás <0,001 75,539 0,48 0,500

Egyenletesség <0,001 73,584 0,237 1,406

Borítás

Rövidéletű egyszikűek 0,559 0,342 0,031 4,701

Rövidéletű kétszikűek <0,001 53,597 0,141 2,181

Évelő egyszikűek 0,116 2,482 0,691 0,158

Évelő kétszikűek 0,024 5,179 <0,001 21,52

Pillangósok <0,001 32,320 0,232 1,434

1. táblázat. A legelő állatfaj és a legelési intenzitás  hatásai a rövidfüvű szikes puszták 
vegetáció-jellemzőire; az általános lineáris modellek (GLM) eredményei. A szignifikáns 
különbségeket félkövérrel emeltük ki.



Eredmények
Jellemző Legelési intenzitás

Alacsony-közepes Magas
Multi-trait indexek Juh Szarvasmarha Juh Szarvasmarha
Rao index 426836±2450160 2030700±10148900 218472±1130120 1122000±4779110

Funkcionális egyenletesség 0,34±0,25 0,31±0,32 0,36±0,34 0,39±0,27

Funkcionális divergencia 0,71±0,23 0,60±0,26 0,66±0,30 0,72±0,22

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

Klonális terjedés 2,27±0,40 2,21±0,66 2,22±0,56 2,24±0,53
Rozettaképzés 0,66±0,33 0,58±0,44 0,71±0,37 0,57±0,34

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



Eredmények
Jellemző Állatfajta Legelési intenzitás 

Multi-trait indexek F p F p

Rao index 0,004 8,264 0,201 1,640
Funkcionális 
egyenletesség 0,889 0,020 0,009 6,965

Funkcionális divergencia 0,156 2,027 0,044 4,079

CWM egyes traitekre 

Virágzás hossza <0,001 23,338 0,926 0,009

Virágzás kezdete <0,001 13,419 0,053 3,782

Növény magassága 0,835 0,043 0,313 1,021

LDMC <0,001 20,450 0,488 0,482

LDW <0,001 30,068 0,012 6,416

SLA <0,001 27,372 0,353 0,864

LA <0,001 32,070 0,399 0,714

Magtömeg <0,001 48,744 0,013 6,241

Klonális terjedés 0,601 0,273 0,757 0,096

Rozettaképzés <0,001 17,507 0,468 0,528

3. táblázat. A legelő állat fajtájának és a legelés intenzitásának a vegetáció 
funkcionális jellegeire gyakorolt hatása szikes gyepekben; az általános lineáris 
modellek (GLM) eredményei. A szignifikáns különbségeket félkövérrel emeltük ki.



Következtetések

 juhokkal legeltetett gyepekben kisebb taxonómiai és a funkcionális 
fajdiverzitás 

 kisebb a kétszikűek borítása, alacsonyabb a fajlagos növénymagasság

 pillangósok borítási értékei szignifikánsan kisebbek

 a birkák erősen szelektívek

 eltérő táplálkozási stratégiát alkalmaz a két faj



Következtetések

 évelő egyszikűek borítási értékei – sem az intenzitás, sem az állatfaj

 növények alkalmazkodtak a zavaráshoz

 juhval legelt területeknél kisebb Rao értékek- legelési intenzitástól 
függetlenül

 juhok erős szelektivitását igazolják az egyedi trait elemzések is

 a juhok inkább a nagy, puha, és vékony leveleket, 

 a későn és hosszú ideig virágzó fajokat preferálják 



Következtetések

 a legeltetés intenzitása jelentős hatással van a fajgazdagságra 

 az állatfaj a Shannon-diverzitásra, egyenletességre

 egyedi traiteket befolyásolja az állatfaj, de az intenzitás kevésbé

 a legelő állatfaj hatása felülmúlja az intenzitásét

 növekvő intenzitás- nagyobb funkcionális egyenletesség

 a legelő állatfaj viszont nem volt hatással



Javaslatok

 a szarvasmarha legeltetés faj- és trait-gazdagabb, illetve 
kétszikűekben gazdagabb növényzet kialakítására képes

 a juh legelés alkalmasabb lenne a gyomfajok elnyomására, mint a 
marha legelés

 eredményeink alátámasztják, hogy nagy jelentősége van a legelő 
állatfaj megválasztásának

 de az ökoszisztémák zavartalan működéséhez megfelelő intenzitás 
megválasztása is elengedhetetlen
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