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1. A3 hidrológiai és talajtérképezés akció
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VÍZ MENNYISÉGÉNEK HATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ
ÁLLOMÁNYTÍPUSOK TERMŐKÉPESSÉGÉRE
(a munkaanyagot összeállította: Janik Gergely, Dr. Andrési Dániel (KEFAG Zrt.)
Az OAKEYLIFE projekt A3 akciójában létesített talajvíz-monitoring kutak adataival nyomon
tudjuk követni a talajvízszint mozgását. Ilyen módon adataink vannak az erdei fák számára a
talajban rendelkezésre álló vízmennyiségről.
A KEFAG Zrt. által telepített 3 db talajvíz-monitoring kút digitális mérései 2019. júliusától
állnak rendelkezésre, azaz 2 évet meghaladó az adatsorok hossza. A kutak elhelyezkedése
nagyjából ÉNy – DK irányú egyenes vonalat követ.
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Az adatokat GSM-rendszeren keresztül online felületre továbbítja a rendszer, ahonnan
bármikor lekérdezhetőek. Az elmúlt években a rendszer megbízhatónak bizonyult, egyedül az
energiaforrásként használt szárazelemekre kell körültekintően megválasztani, ugyanis még az
drágább és ismertebb gyártók termékei között is nagyok az eltérések az elemek élettartamában
és hidegtűrésében.
Már az első elemzések elvégzésekor észleltük, hogy a legdélebbi fekvésű, 3-as jelű monitoring
kút átlagos vízszintje mintegy 1 m-rel alacsonyabb az északabbi kutak vízszintjénél.

A talajvízszint alakulása
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Annak vizsgálatára, hogy ez a talajban elérhető víz milyen hatást gyakorol a különböző
faállományokra, vizsgálati módszert dolgoztunk ki. Módszerünkben elemezzük a kutakban
mért talajvízszintek hosszú távú átlagait és a rövid távon jelentkező felső és alsó szélsőértékeket
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is. Mind a hosszú távú átlagokat, mind pedig a szélsőségek előfordulásait összevetjük a kutak
környezetében található erdőállományok korszaki átlagos növekedésével. Ezen kívül
ugyanilyen összehasonlítást teszünk a faállományok magtermésének megmintázásával
akácosok esetében, valamint a megfigyelhető újulat mennyiségét is bevonjuk a vizsgálatba,
hiszen hosszabb távon a magtermő-képesség a tölgyek és nyárak esetében közvetlenül nem
mérhető. Ugyanakkor az újulat megjelenése és megmaradása a legfontosabb gyakorlati mutató
a kérdés szempontjából.
Hipotéziseink szerint a különböző fafajok növekedései eltérő növekedési erélyük és eltérő
szárazságtűrésük miatt különböző összefüggéseket mutatnak majd. Ugyanígy magtermésük és
újulat-képzésük is. Ráadásul az újulat megmaradására szintén hatással van a talajok víztartalma.
A nagyobb vízigényű fafajok (estünkben a kocsányos tölgy) általános állapotára,
termésképzésére és így felújulására a tartósan magasabb átlagos talajvízszint pozitív hatással
van, ugyanakkor rövidebb ideig tartó alacsonyabb talajvízszint esetén is képes újulni.
Az átlagosan alacsonyabb talajvízszintű kutak környezetében a szárazságot jobban tűrő fafajok
számára kedvezőbbek a körülmények a sikeres felújulásra.
A fentiek alapján arra számítunk, hogy a legdélebbi monitoring-kút környezetében kevésbé
sikeres a tölgyesek felújulása, felújítása, itt ezért inkább a szürkenyár állományok telepítése
javasolt.
Az elemzések elvégzése után pontosabb eredményeink lesznek arra vonatkozóan, hogy milyen
mértékűek a hipotéziseinkben felsorolt eltérések, azaz a talajvízszint különböző átlagértékei,
illetve dinamikája mennyire befolyásolja az erdőállományok növekedési és megújulási
képességét.
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2.

Az élőhelytípusok hatása a beporzó rovarokra – kérdésfelvetés
(a munkaanyagot összeállította: Erdélyi Arnold (MME projektkoordinátor)
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A Földön található növényfajok többségének fennmaradása a beporzó rovarok nélkül
elképzelhetetlen. Emellett sok alapvető élelmiszerünk termelése is részben vagy teljes
egészében függ a pollinátor szervezetektől. A mindenki által ismert házi méh (Apis melifera)
mellett azonban számos egyéb rovarfaj is részt vesz a megporzásban. A legfontosabb fajokat a
következő rovarrendek adják: hártyásszárnyúak (Hymenoptera), kétszárnyúak (Diptera),
lepkék (Lepidoptera), bogarak (Coleoptera) és félfedelesszárnyúak (Hemiptera).
Az OAKEYLIFE projekt 2017-es őszi elindulása óta a Peszéri-erdőben minden évben sok
növény- és állatfaj több ezer előfordulási és egyéb adata kerül rögzítése. Az adatsűrűséget
illetően a pollinátorok közül elsősorban a ritka és/ vagy védett lepkefajok emelhetők ki, de
például egyes bogárfajokról is rendelkezünk információval (1. ábra). Mindenképpen fontosnak
tartjuk azonban a kiemelkedő természetvédelmi értéket jelentő rovarfajok mellett az egyéb, a
megporzásért elsődlegesen felelős rovarcsoportokba tartozó faj azonosítását is. Emellett
kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az egyes élőhelytípusokban – eltérő időszakokban – mely
pollinátor fajok milyen tömegességgel találhatók meg, illetve fellelhetők-e markáns
különbségek a pollinátorok fajösszetételében és más mutatóiban az egyes élőhelytípusok
függvényében.
Az egyes rovarcsoportok mintázására számos tesztelt módszer áll rendelkezésre. Ezek közül
elsődlegesen kiemelhető az egyelés, a fűhálós illetve lepkehálós gyűjtés illetve a különféle
(feromonos, egyéb csalogató anyagot tartalmazó, színes stb.) csapdák alkalmazása. Sok faj
azonosítása csak laborban lehetséges, így az élve határozás sok esetben nem megoldható. A
begyűjtésekhez alkalmazott módszerek és időszakok kiválasztásánál azonban figyelembe kell
venni az esetlegesen ritka és/ vagy védett fajok rajzási csúcsait.
A Peszéri-erdőre 2019-2020 között nagy felbontású élőhelytérkép készült, amely
segítségével a területet 1012 db egyedi élőhelyfoltra oszthatjuk fel fel. Minden egyes
élőhelyfolt sok változó (max. 113) szerint szemikvantitatív alapokon jellemezhető. Mindez
lehetővé teszi az egyes beporzó szervezetek mintavételi helyszíneinek előzetes kijelölését, a
mintavételek tervezését. A Peszéri-erdőben az Á-NÉR osztályozási rendszere alapján 26
élőhelytípus található meg. Ezek közül elsődlegesen a gyepes és cserjés, továbbá egyes
átmeneti, ligetes és szegély típusú élőhelyek biztosíthatják a megporzó szervezetek
életfeltételeit (példa 2. és 3. ábra). Mivel a faállományban csak elszórtan találhatók meg olyan
őshonos fafajok, amelyek szaporodásában a rovarok játszák a fő szerepet, így a mintavételeknek
érdemes inkább a cserjeszintre és gyepszintre fókuszálniuk. Meg kell azonban említeni a
területen általánosan elterjedt, jó mézelő fehér akácot és kései meggyet, amelyek virágzási
időszakaiban megtett mintavételek viszont fontos adatokat eredményezhetnek. Felvetődik
például a kérdés, hogy mely őshonos vagy épp idegenhonos pollinátor fajok használják a
fafajokat, s az esetleges tömeges jelenlétükben meghatározó-e a jelenlétük. A területen továbbá
több idős vadkörte egyed is található, amelyek virágzásakor érdemes lehet felmérni a látogató
rovarokat. A Peszéri-erdő cserjeszintje jellemzően jól fejlett, és több rovarmegporzású fajból
áll. A galagonya, kökény, sóskaborbolya, fagyal, varjútövis, kutyabenge, veresgyűrű som,
csíkos kecskerágó, fekete bodza a területen általánosan elterjedtek, gyakran alkotnak
egybefüggő cserjéseket illetve alakítanak ki jól strukturált szegélyeket számos fa- és lágyszárú
növényfajjal. Mivel az egyes cserjefajok tavaszi virágzási időszakai kisebb-nagyobb
átfedésekkel ugyan, de eltérnek, az egyes cserjés élőhelyeken viszonylag hosszú ideig nyomon
lehet követni a beporzók fajösszetételének változását és összehasonlításokat lehet tenni például
az élőhely szerkezeti jellemzőivel és a virágzási csúcsokkal. A Peszéri-erdő gyepes területein
kora tavasztól ősz közepéig számos lágyszárú növényfaj virágzik. A nyílt homoki gyepek,
homoki sztyeprétek, láp- és mocsárrétek, ezek mozaikjai és származékai meghatározók a
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specialista vagy legalábbis csak egy szűk növénycsoportot használó pollinátorok számára.
Hipotézisünk szerint a pollinátorok fajszáma illetve egyes diverzitás mutatói ezeken az
élőhelyeken illetve a kapcsolódó szegélyeken érik el a maximumokat a Peszéri-erdő egyéb
releváns élőhelytípusaival összehasonlítva. Szükséges megemlíteni azonban, hogy egyes fajok
tömeges jelenlétéhez a nyár közepi virágzásával a selyemkóró és a késő nyár, kora őszi
virágzási csúcsú aranyvessző és észak-amerikai őszirózsa fajok is hozzájárulhatnak. Azonban
ezek a fajok képesek kiszorítani a lágyszárú és akár fásszárú növényfajok egy nagy részét,
amely biztosan a specialista pollinátor fajok nagyarányú eltűnését is maga után vonja. A prokontra érvek vizsgálatához azonban mindenképp szükséges ezeknek az állományoknak a
mintázása is.
A Peszéri-erdőben a projekt indulása óta már számos, az élőhelyek védelmére és
fejlesztésére irányuló beavatkozás valósult meg. Ezek a helyszínek lehetőséget adnak arra, hogy
a pollinátorok szemszögéből is mérhessük a jó, vagy épp ellentétes irányban történő
elmozdulásokat. A hatásvizsgálathoz bőven rendelkezésre állnak nem kezelt, azaz kontrol
területek, így sok szempontból összehasonlításokat tehetünk a faji összetételen és
diverzitásmutatókon keresztül.
A Peszéri-erdő gyepes-cserjés-erdő mozaikjában számos élőhelytípus a legrosszabb
állapotoktól a természetközeli állapotokig megtalálható, ezek egy részén pedig markáns
változásokat okozó beavatkozások is megvalósultak. Ennek köszönhetően a pollinátorok
fajösszetétel, előfordulási és tömegességi viszonyai egy széles spektrumot átfogva mintázhatók,
s ezeken keresztül összevethetők.
A legfontosabb kérdések a pollinátor szervezetekre vonatkozóan pedig az alábbiakban
foglalhatók össze:
Hogy jellemezhető a pollinátorok fajösszetétele és abundancia-viszonyai az adott élőhely
strukturáltságának függvényében?
• Egyszerű, üres akácosok, hazai nyárasok vs. fajgazdag euroszibériai erdősztyepptölgyesek változatos gyep, és cserjeszinttel.
• Homogén sűrű cserjések vs. lazább szerkezetű, felnyíló cserjések vs. fajgazdag cserjés
szegélyek.
• Jellegtelen száraz és üde gyepfoltok vs. természetközeli állapotú száraz és üde
gyepfoltok.
Meghatározhatók-e egyes élőhely-specifikus pollinátorok vagy pollinátor csoportok, amelyek
csak az adott élőhelytípusban fordulnak elő?
Azonosíthatók-e markáns különbségek a beavatkozásokkal érintett területek és kontrolterületek
között a pollinátorok fajösszetételében és abundancia-viszonyaiban?
Hozzájárulnak-e az inváziós növényfajok egyes pollinátor fajok tömegessé válásához, s hogyan
hatnak a fajdiverzitásra?
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1. ábra – Az egyes rovarfajokról gyűjtött – jellemzően előfordulási – adatok a Peszéri-erdőben.
A pontok több mint 90%-a lepkefajra vonatkozik
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2. ábra – homoki sztyeprét és sztyeprét-egyéb élőhelytípus mozaikok a Peszéri-erdőben.
ÁNÉR-1-től ÁNÉR-5-ig: az élőhelytípus egyre kevésbé meghatározó az
élőhelymozaikban, de még jelen van
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3. ábra – Száraz cserjések és cserjés mozaikok a Peszéri-erdőben. ÁNÉR-1-től ÁNÉR-4ig: az élőhelytípus egyre kevésbé meghatározó az élőhelymozaikban, de még jelen van
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3. Az erdőssztyeppek húshasznú szarvasmarha eltartó
képességének vizsgálata az OAKEYLIFE projekt megvalósítási
területén
(a munkaanyagot összeállította: Dr. Vadász Csaba (KNPI projektkoordinátor)
A szarvasmarha legeltetés hatása az ökoszisztéma szolgáltatásokra
A szarvasmarha legeltetés a meszes homoki erdőssztyeppek több ökoszisztéma szolgáltatását
befolyásolja. Mint a legtöbb hasznosítási forma, a szarvasmarha legeltetés is a kivitelezés
technológiai részleteitől függően, különböző jellegű és mértékű hatást gyakorolhat az egyes
ökoszisztéma szolgáltatásokra.
Az ökoszisztéma szolgáltatások MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their
Services) protokoll szerinti kategorizálás szerint 4 fő csoportba sorolhatók. Az egyértelműen
kijelenthető, hogy a szarvasmarha legeltetés ezek mindegyikét befolyásolhatja. A következő
táblázat az egyes csoportokba sorolható ökoszisztéma szolgáltatásokat és a szarvasmarha
legeltetés azokra gyakorolt hatásait, illetve a hatás mérésére alkalmas indikátorok foglalja
össze.
ökoszisztéma
szolgáltatás csoport

ökoszisztéma
szolgáltatás

szarvasmarha
a hatás mérésére
legeltetés hatása az alkalmas indikátor
adott szolgáltatásra

ellátó

előállított
szarvasmarha hús

+

a) a hasznosításra
(eladásra)
kerülő
állatok élősúlya
b) a hasznosításra
(eladásra)
kerülő
állatok
pénzben
kifejezett értéke (pl.
vételára)

szarvasmarha eltartó +/0/képesség

a)
a
legeltetett
területeken
a
legeltethető AU/ha)

legeltethető
fitomassza

a)
a
legeltetett
területeken
a
szarvasmarha
által
fogyasztott
növényfajok
fitomasszájának
mennyisége
(pl.
szárazanyag tartalom
kg/ha)

+/0/-

fásszárú
fajok dendromasszája

a) a legeltetett terület
dendromasszájának
mennyisége
(pl.
szárazanyag tartalom
tonna/ha)
b) a legeltetett terület
dendromasszájának
pénzben
kifejezett
értéke (pl. vételára)
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különböző
gyógynövények
fitomasszája

+/0/-

a)
a
legeltetett
területeken
a
különböző
gyógynövények fitomasszájának
mennyisége
(pl.
szárazanyag tartalom
kg/ha)
b)
a
legeltetett
területeken
a
különböző
gyógynövények fitomasszájának pénzben
kifejezett értéke (pl.
vételára)

eltartó +/0/-

a)
a
legeltetett
területeken
a
különböző polinátorok
tápnövényeinek fitomasszájának
mennyisége
(pl.
szárazanyag tartalom
kg/ha)
b)
a
legeltetett
területeken
a
különböző polinátorok
tápnövényeinek nektár
produktumának
mennyisége
(pl.
szárazanyag tartalom
kg/ha)

fenntartó

pollinátor
képesség

ökoszisztéma
szolgáltatás csoport

ökoszisztéma
szolgáltatás

szarvasmarha
a hatás mérésére
legeltetés hatása az alkalmas indikátor
adott szolgáltatásra

szabályozó

makroklíma
szabályozása

+/0/-

a)
a
legeltetett
területen a raktározott
szén
mennyisége
(tonna/ha)
b)
a
legeltetett
területen a raktározott
szén mennyiségének
változása
(tonna/ha/év)

inváziós
szabályozása

fajok +/0/-

a)
az
inváziós
fásszárú
fajok
magproduktuma (pl.
db/ha/év)

mikroklíma
szabályozás

+/0/-

a) a mikroklíma
jellemzőinek értéke
(hőmérséklet,
besugárzás,
páratartalom)

ökoturizmus

+

a) az ökoturizmusra
alkalmas
területek
kiterjedése (ha)

kulturális
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hagyományos
legeltetés
tudásanyaga

+

a)
a
tudásanyag
fennmaradása

Az ellátó típusú ökoszisztéma szolgáltatások közül a szarvasmarha eltartóképesség és a
különböző gyógynövények fitomasszája vizsgálatára fog sor kerülni, 4 fő élőhelytípus esetében
(S1 - akácosok, H5b/G1 -homoki sztyepprétek/nyílt homoki gyepek, P2b – száraz cserjések,
M4 – nyílt homoki tölgyesek).
A szabályozó típus ökoszisztéma szolgáltatások közül a inváziós fajok szabályozása
vizsgálatára fog sor kerülni 1 fő élőhelytípus (S1 - akácosok).

A klasszikus BACI protokoll alkalmazására nem lesz lehetőség, ezért csak az kezelt (legeltetett)
és a nem kezelt (legelés elől kizárt) területek összehasonlítását fogjuk tudni elvégezni.

