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Bevezetés
• Pannon szikes gyepek kiemelt Natura

2000‐es élőhelyek, állományaik 98 %‐
a Magyarországon van

• Jellemző a talaj közepes vagy magas
sótartalma, magas tavaszi
talajvízszint

• Ezek a talajparaméterek a térszint
magasságának pár centiméteres
eltérésével is jelentős különbségeket
okozhatnak.





Bevezetés
• A talajmagbank stresszelt élőhelyek

vegetációdinamikájában betöltött
szerepéről különböző elméletek
léteznek:
– A magbank kisebb jelentőségű, a

klonális terjedésnek nagyobb szerepe
van

– A perzisztens magbanknak jelentős
szerepe van abban, hogy az időlegesen
alkalmatlanná vált időszakokat
követően is képesek legyenek csírázni a
magbankban levő fajok



Célkitűzések

• Három szikes gyeptípus magbankjának fajösszetételét
vizsgáltuk, összefüggésben a felszín feletti vegetációval és
néhány fontos környezeti tényezővel

• (i) A magbank fajgazdagsága és sűrűsége a leginkább
stresszelt gyeptípusban a legnagyobb.

• (ii) A higrofitonok sűrűsége a magbankban növekszik az
alacsonyabb térszintek felé haladva.



Anyag és módszer
• Vizsgálati területünk a Nagy‐sziken (Hortobágyi Nemzeti

Park), Balmazújváros település határában található.
• A vizsgált gyeptípusok az alábbiak voltak:

– (i) száraz szikes gyep (Artemisio‐Festucetum) a legmagasabb
térszinteken;

– (ii) szikfok (Puccinellietum) a közepes térszinteken és
– (iii) nedves szikes gyep (Agrostio‐Caricetum) a legalacsonyabb

térszinteken

• Minden gyeptípus 3 állományában kijelöltünk 5‐5db
1m×1m‐es állandó kvadrátot, 2009 tavaszán

• Az edényes növényfajok százalékos borítás becslése



Anyag és Módszer

• Környezeti változók vizsgálata:
– Minden kvadrátban 5 ponton megmértük a tengerszint feletti

magasságot 1cm‐es pontossággal.
– A talajtani vizsgálatokhoz begyűjtöttünk kvadrátonként 5

talajmintát.
• pH
• Sótartalom
• Talajnedvesség
• Kötöttség
• Szerves anyagtartalom



Anyag és módszer
Magbank mintavétel

2010 kora tavasz
Fúrásos mintavétel
Két réteg: „felső”: 0‐5 cm,

„alsó”: 5‐10 cm
Mintakoncentrálás
Üvegházi csíráztatás



Eredmények

• A gyeptípusok vegetációja és
magbankja:
– Összesen 39 faj a vegetációban, 46 faj

a magbankban és ebből 27 mind
vegetációban és magbankban
megtalálható volt

– Vegetáció és magbank Sorensen
hasonlósága az egyes gyeptípusok
ban: 0,46 (Artemisio‐Festucetum),
0,37 (Puccinellietum) és 0,47
(Agrostio‐Caricetum)



Eredmények ‐Magbank

Artemisio-
Festucetum

Puccinellietum Agrostio-
Caricetum

Összesen 36 287 30 104 51 410

Higrofitonok 28 938 5 123 46 022

Halofitonok 1 343 23 709 2 880

Juncus spp. 28 231 4 894 38 619

Magbank sűrűség (db/m2)



Eredmények – Talaj paraméterek

p Artemisio‐
Festucetum Puccinellietum

Agrostio‐
Caricetum

Electric conductivity (mS/cm) *** 2,13±0,56a 2,80±0,41a 0,98±0,12b

Soil water content (%) *** 22,65±2,49a 14,80±3,40b 24,37±2,76a

Elevation (m a.s.l.) *** 89,79±0,03a 89,74±0,05b 89,61±0,05c

pH *** 7,40±0,04a 7,75±0,02b 6,91±0,06c

Soil organic matter(%) *** 6,79±0,17a 5,67±1,05b 8,95±0,57c

Compactness (cm3) *** 53,99±1,52a 46,66±6,58b 60,01±1,62a



Eredmények ‐ Vegetáció



Eredmények ‐Magbank



Eredmények‐Talaj, vegetáció és 
magbank

• A sótartalom növekedésével csökkent a higrofitonok 
fajszáma a vegetációban (r= ‐0,781, p= 0,001)

• A talaj nedvességtartalma a magbank fajgazdagságára 
(r= 0,585, p= 0,041) és a halofitonok magbank 
denzitására (r= ‐0,636, p= 0,024) volt szignifikáns hatása

• A felszín feletti vegetációban csökkent a higrofitonok 
borítása (r= ‐0,622, p= 0,029) és fajgazdagsága (r= ‐0,765, 
p= 0,003) a növekvő tengerszint feletti magassággal



Diszkusszió

• Mindhárom gyeptípusban alacsony volt a vegetáció és 
magbank hasonlósága. Ennek oka lehet:
– Fűfajok perzisztens magbankjának hiánya
– Számos higrofiton faj csak a magbankban volt jelen

• Leginkább stresszelt élőhelyek a Puccinellietum gyepek 
voltak

• Feltételezéseink csak részben igazolódtak:
– mert ebben a típusban találtuk a legalacsonyabb magsűrűséget 

és fajgazdagságot
– de itt volt legsűrűbb a halofitonok magbankja



Diszkusszió

• A higrofitonok magsűrűsége az Agrostio‐Caricetum
gyepekben volt a legmagasabb, de egyértelműen 
szignifikáns kapcsolat nincs a térszint és a higrofitonok 
magbankja közt ugyanis:
– a Puccinellietum gyepekből hiányzott a higrofitonok magbankja 
– és az Artemisio‐Festucetum gyepekben számottevő volt a 

higrofitonok magbankja (hatékony szél és víz általi terjedés)



Következtetések

• Magbankban több fajt mutattunk ki, mint a 
vegetációban, ez alátámasztja, hogy a magbanknak 
fontos szerepe van a szikes gyepek fajgazdagságának 
fenntartásában és a változó környezeti feltételek okozta 
vegetációdinamikában.

• A domináns fajok többsége viszont nem rendelkezett 
számottevő magbankkal, így nagyobb területet érintő 
zavarás után nem számolhatunk a teljes fajkészlet 
magbankból történő megújulására.



Köszönetnyilvánítás

• OTKA PD 111807 (VO), OTKA K 116239 (TB)
• Az előadás elkészítését a TÁMOP‐4.2.2.B‐
15/1/KONV‐2015‐0001 számú projekt támogatta. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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