
A mikrocönológiai szerkezet és a szünfiziológiai működés összefüggései 
homoki gyepekben 

Linking fine scale diversity patterns to fine-scale functioning in sand grasslands 
 

BARTHA Sándor – FÓTI Szilvia – BALOGH János – PÉLI Evelin – MARGÓCZI Katalin – CSETE Sándor – 
BIRÓ Marianna – CSATHÓ András István – CSERHALMI Dóra – KONCZ Péter – NÉMETH Zoltán – 

PAPP Marianna – SUTYINSZKI Zsuzsanna – SZENTES Szilárd – TÓTH Zsuzsa – MOLNÁR Klaudia – 
KARI András – SZERDAHELYI Tibor – NAGY Zoltán 

 
Szünfiziológiai kutatások tíz éve folynak hazánkban Tuba Zoltán úttörő kezdeményezései nyomán. A legutóbbi évek 

méréstechnikai újításai lehetővé tették, hogy a CO2-gázcsere térbeli variabilitásának mérését összekapcsoljuk a 
mikrocönológiai szerkezetvizsgálatokkal. Munkánk során a szerkezet és a működés finom térléptékű mintázatainak 
karakterisztikus léptékeit vetettük össze nyílt és zárt, természetes állapotú és enyhén degradált homokpusztagyepekben. 

Kutatásainkat a Mórahalom közelében lévő Csipak-semlyéken (fajgazdag, természetközeli sztyepprét), Bugacon 
(természetközeli másodlagos sztyepprét, szürkemarha-legelő) és Fülöpházán (fajgazdag, természetközeli, nyílt évelő 
homokpusztagyep) végeztük 2010-ben és 2011-ben a vegetációs időszakon belül több időpontban. 

A szünfiziológiai mintavételt 15 m hosszú, kör alakú transzszekt mentén 20 cm-enként, 75 pozíción végeztük. Minden 
pozícióban mértük a talajlégzést (SR), a talaj nedvességtartalmát (SWC) és hőmérsékletét (Ts). Az SR méréséhez 10 cm 
átmérőjű LI 6400-09 talajkamrát és LI-6400 gázanalizátort használtunk. A méréseket 11 és 15 óra között végeztük. A 
szünfiziológiai mérésekkel párhuzamosan, ugyanazon transzszekt mentén a növényzet mikrocönológiai felvételezését is 
elvégeztük. Ennek során 5×5 cm-es érintkező mikrokvadrátokból álló transzszektek mentén feljegyeztük az ott gyökerező 
növényfajokat. Az adatokat geostatisztikai módszerekkel és Juhász-Nagy információ-statisztikai modelljeivel értékeltük. 

A florális diverzitás karakterisztikus maximum léptéke a bugaci legelőn volt a legkisebb (0,05-0,15 m). Hasonlóan kis 
értéket mértünk a csipak-semlyéki zárt sztyeppréten (0,15 m), míg ennél valamivel nagyobb értékeket a fülöpházi nyílt évelő 
homokpusztagyep esetében (0,2 és 0,4 m). A fajkompozíció állományon belüli legnagyobb változatosságának léptékét 
kijelölő karakterisztikus maximum lépték valamennyi homoki gyepállományban 0,5 m-nél kisebb térléptéknél adódott. 

A talajlégzés, a talajnedvesség és a talajhőmérséklet jellemző foltméreteit 0,7 m és 4,5 m között, a mikrocönológiai 
maximum léptéknél nagyobb térléptékben mértük. Az SR SWC és Ts jellemzők közötti kereszt-szemivariogramok számos 
esetben mutattak szignifikáns kapcsolatot, karakterisztikus léptékeik azonban nem estek egybe. Mivel a funkcionális jellemző 
foltméretek és a mikrocönológiai maximum léptékek között nem találtunk összefüggést, ezért a társulások minimum 
léptékeivel megismételtük a vizsgálatot. Mivel feltételezhető, hogy a működéshez döntően a domináns fajok járulnak hozzá, 
azt vizsgáltuk, hány domináns faj fordul elő a működés jellemző foltméreteinek a léptékben. Zárt gyepekben ez az érték 3-4 
domináns faj volt, míg a nyílt gyep esetében nem találtunk értékelhető összefüggést. Eredményeink szerint gyanítható, hogy 
zárt sztyepprétekben a domináns fajok emergens szerkezeteket alakítva, emergens funkciókat mutatnak, tehát a működés 
szempontjából is közösségként viselkednek. A nyílt homokpusztagyepek esetében emergens funkciókat nem tapasztaltunk, 
ott a működés inkább egyedekhez rendelhető, kevésbé szervezett. 

Ismételt méréseinkből az is látszik, hogy valamennyi mért jellemző változik az időjárás és a zavarások függvényében. A 
mikrocönológia finom léptékében tehát a társulások rendkívül dinamikus képet mutatnak. Eszerint a növénytársulások 
belsejében a zavarások és a környezeti fluktuációk hatására folyamatos lehet az emergens szerkezetek és funkciók fel és 
leépülése. 
 
A kutatás a TÁMOP 4.2.2./B 10/1-2010-0011 „ A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a 
Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg. 
 


