Gyomnövények, gyomirtás
FELHAGYOTT SZÁNTÓK GYOMOSODÁSÁNAK ÉS VISSZAGYEPESEDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK TERÜLETÉN
CZANKA GÁBOR 1,2, ZALAI MIHÁLY2 ÉS DORNER ZITA2
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
SZIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növényvédelmi Intézet, Gödöllő
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A vizsgálat célja a Dél-Tiszántúl egyik jellegzetes gyepes élőhelyén, az elmúlt évek, évtizedek kutatási
eredményeinek felhasználásával, illetve jelenleg különböző szukcessziós fázisban lévő területek
összehasonlításával, meghatározni a vizsgált terület adottságai mellett jellemző növénycönológiai
változások dinamikáját és irányát.
A vizsgált terület a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta nevű területi egységében található. A
puszta területén kanyargó egykori Ős-Maros meder környékén hatalmas szikes gyepterület alakult ki.
A magasabb mikrodomborzatú területrészeken, löszös alapkőzeten kialakult gyepek jöttek létre,
amelyeket a múltban szinte kivétel nélkül felszántottak. Ezen területeken, a természetvédelmi célokkal
összhangban a szántóként való használatot felhagyták, és különböző kiegészítő kezelések (zúzás,
kaszálás, legeltetés) alkalmazásával, alapvetően a természetes szukcesszióra bízzák a területeken a
növényzet visszaalakulását.
A vizsgálat során 3 különböző korú (egy–, hat– és tizenkét éve) felhagyott szántóterület
növényösszetételét hasonlítottuk össze egy szántóként sosem használt löszös ősgyep
növényösszetételével. Az egyes kijelölt területeken két időpontban, nyár közepén és nyár végén, 3–3
db 2×2 m-es mintaterületen végeztünk teljes növény-felvételezést. A mintaterületek kijelölése a
területek jellemző pontjain véletlenszerűen történt. A felvételezés során a területen található, de a
mintaterületekbe be nem került növényfajok is rögzítésre és besorolásra kerültek Borhidi féle
természetesség, illetve Raunkier- és Ujvárosi féle életformatípusok alapján.
A kapott eredmények a következő szempontok szerint kerültek összehasonlításra:
 Az összes növényborítás változása a különböző korú területeken,
 A növények fajszámának változása a különböző korú területeken,
 Az egy- és kétszikű növények borításának változása a különböző korú területeken,
 Az egyes Borhidi-féle természetesség szerinti kategóriákba tartozó növények borításának
változása a különböző korú területeken,
 Az egyes Raunkier- és Ujvárosi-féle életformatípusokba tartozó növények borításának változása a
különböző korú területeken.
A felmérés eredményei alapján, a szántó felhagyásától eltelt idő függvényében szignifikánsan
változott a vizsgált terület növényösszetétele a vizsgált szempontok alapján. Záródott az állomány, az
egyszikű fajok összes borítása nőtt; a Borhidi-féle természetesség alapján a nagyobb természetességű
fajok, valamint a hemikryptophytonok aránya növekedett. A fajszám változása nem mutatott
összefüggést a felhagyás óta eltelt idővel.
A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének
fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg.
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