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1. BEVEZETÉS

1.1. Mezőgazdasági termelés és biodiverzitás trendek
A mezőgazdaság mintegy 8 ezer évvel ezelőtti kezdete óta az ember Európa jó részét művelés alá
vonta szántóföldek és kezelt gyepek formájában, csupán kevés természetes refúgiumot hagyva az
élővilág számára (Vera 2000). A kezdetben extenzív művelésű agrárterületeket benépesítették a
nyílt élőhelyekre jellemző flóra és fauna elemek (Sutherland 2002). A technikai fejlődés és a
növekvő termelési igény folytán azonban, kiváltképp a 20. század második felében a
mezőgazdasági intenzifikáció sohasem látott méreteket öltött, súlyos környezeti és természeti
károkat, jelentős biodiverzitás csökkenést okozva (Krebs et al. 1999; Tilman et al. 2002). A
felhasznált vegyszerek és műtrágyák mennyisége sokszorosára nőtt, a kisparcellás, mozaikos
tájszerkezetet nagytáblás, monokultúrás művelés váltotta föl (Robinson és Sutherland 2002; Tilman
et al. 2002; Benton et al. 2003; Tscharntke et al. 2005), különösen az Európai Unió (EU) régi
tagállamaiban, Nyugat- és Észak-Európában. Mindezek következtében a gabonatermelés az utóbbi
40 évben megkétszereződött (Tilman et al. 2002), s a mezőgazdaság napjainkban mintegy 6
milliárd embert tart el (1. ábra). Az intenzív művelés hatására azonban számos egykor elterjedt
növény- és állatfaj vált veszélyeztetetté eltűnő állományaik miatt (Tilman et al. 2002; Roschewitz et
al. 2005). A mezőgazdasági intenzifikáció jelentőségét jelzi, hogy az elmúlt 40 évben különösen az
agrárterületekhez kötődő madárfajok esetében volt tapasztalható drasztikus populáció csökkenés (2.
ábra). Közép- és Kelet-Európában 1960 és 1980 között az agrár-intenzifikálódási trend hasonlóan
alakult, mint az EU tagországokban (Gregory et al. 2005). A rendszerváltást követően azonban a
termelés jelentősen visszaesett (Báldi és Faragó 2007). Az extenzíven művelt területek magasabb
arányának is köszönhetően ezen térségek élővilága gazdagabb maradt, mint az intenzívebben
gazdálkodó nyugat- és észak-európai országokban, melyet jól érzékeltet a mezőgazdasági
területekhez kötődő madárfajok állományának erősödése is a térségben (3. ábra). Most azonban,
hogy a szocialista rendszer volt tagállamai is sorra az EU-ba lépnek, országaik mezőgazdasághoz
kötődő élővilága ugyanazokkal a regulációkkal szembesül, mint ami az ökológiai problémákhoz és
az állományok pusztulására vezetett az unió régi tagországaiban.
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1. ábra A gabonatermelésben (tonna/ha) tapasztalható különbség az EU első 15 tagállama
(folytonos vonal) és a kelet-közép-európai térség országai (szaggatott vonal) között a FAOSTAT
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) és UN FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) adatai alapján (Donald et al. 2011).

2. ábra Az Egyesült Királyság vadmadár indikációs indexe azok populációs trendjei alapján, a 106
általánosan elterjedt madárfajra (folytonos vonal), valamint külön ábrázolva a mezőgazdasági
területekhez kötődő (üres kör) és az erdei madárfajok (fekete négyzet) populációs trendjeinek
változását (Gregory et al. 2005).
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3. ábra A páneurópai madárindikátor index a (a) mezőgazdasági területekhez kötődő és az (b) erdei
madárfajok populációs trendjeit ábrázolva Nyugat- (üres négyzet), Észak- (háromszög), Dél- (fekete
négyzet) és Közép-Kelet-Európában (kör) (Gregory et al. 2005).

A mezőgazdaság okozta általános negatív hatások és környezetvédelmi problémák
ellensúlyozására országonként igen különböző, de általánosságban véve a műtrágya- és
vegyszerfelhasználást csökkentő, a táji heterogenitás fenntartását célzó agrár-környezetvédelmi
programokat hirdettek meg szántóföldi és gyepi célprogramokkal szerte az EU országaiban, hogy
megállítsák, és amennyire lehet, visszafordítsák a biodiverzitás csökkenését (Kleijn és Sutherland
2003). A gazdák csatlakozása önkéntes; a földjük művelésére vonatkozó korlátozások betartásáért,
így például a műtrágyák, vegyszerek csökkent felhasználásáért területalapú pénzbeli támogatást
kapnak, kompenzálva az extenzívebb kezelés miatti potenciális terméskiesést. A program segíti a
környezeti szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás elterjedését, az integrált növény-,
9

zöldség-, ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gazdálkodás terjedését, a gyepterületek és vizes
élőhelyek ökológiai feltételeknek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát állattartás
kialakulását. Magyarországon az EU-hoz való csatlakozást megelőző jogharmonizációs feladatok
teljesítésének keretein belül született meg a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP),
mely jelenleg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretein belül nyújt lehetőséget a
gazdálkodók kompenzációs támogatására a környezetbarát termelési korlátozások betartásának
fejében (Ángyán et al. 2003; Haraszthy 2004). Ezen programok és gazdálkodási formák
természetvédelmi értékét sajnos csak kevés kutatás vizsgálta és vizsgálja mind a mai napig. A több
milliárd eurós agrár-környezetvédelmi kifizetésekhez mindössze néhány száz vizsgálat kapcsolható
(Kleijn és Sutherland 2003; Kleijn et al. 2011).

1.2. Problémafelvetés, célkitűzések
A hazai élővilág a fentebb leírt okoknak és történelmi eseményeknek megfelelően gazdagabb sok
nyugat-európai országénál. Az EU csatlakozás miatt azonban a változó mezőgazdasági helyzet
esetünkben is komoly természetvédelmi problémákat vonhat maga után. A hazai állapotokról
készültek már felmérések (Mészáros et al. 1984), ám a mezőgazdaság intenzifikálódásának várható
hazai következményeiről még keveset tudunk (pl. Báldi et al. 2005; Nagy et al. 2009).
Jelen tanulmány a hazai agrárökológiai kutatások részeként két fő kérdéskört vizsgál.
Elsőként az eltérő intenzitással művelt őszi gabonaföldek élővilágára koncentrál. Az ország
területének 63 %-a mezőgazdasági terület. Ezen belül az agrárterületek 50 %-át gabonaföldek fedik,
így élőviláguk megismerése és védelme kiemelt jelentőségű. Vizsgálatunkban arra keresünk választ,
hogy a kiskunsági őszi gabonaföldeken hogyan befolyásolja a kezelési intenzitás (műtrágyázás és
vegyszerezés) és a tájszerkezet a növényzetet, az ízeltlábúak egyes csoportjait, valamint a területen
költő és/vagy táplálkozó madárfajokat. Főbb hipotéziseink a következők:
(1) a kezelés, azaz a műtrágyázás és vegyszerhasználat csökkenti a művelt területeken élő
gyomnövények, ízeltlábúak és madarak faj- és egyedszámát.
(2) Az említett taxoncsoportok a gabonaföldek szélén és belső részében eltérő faj- és
egyedszámban vannak jelen.
(3) A tájszerkezet heterogenitása, a féltermészetes élőhelyek, azaz pl. gyepek 500 méteres
sugarú körön belüli nagyobb aránya növeli a madarak, növények és ízeltlábúak diverzitását és
abundanciáját.
(4) Növények esetében az intenzíven művelt gabonatáblán a magas nitrogénigényű fajok
terjednek el, míg az alacsony-közepes nitrogéntoleranciát mutatók kisebb számban lesznek jelen,
illetve eltűnnek ezekről a területről.
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(5)
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vegetáció
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és

struktúrája

hatással
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az
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és

madárpopulációkra.
Az értekezés második részében a Hevesi-sík ÉTT területén, az agrár-környezetvédelmi
gazdálkodás kereteiben egy, kettő és három évig ugaroltatott szántók vegetációját, ízeltlábú- és
madárpopulációit hasonlítjuk össze az ugaroltatás kezdete óta eltelt idő függvényében, valamint
őszi vetésű gabonaföldekkel és féltermészetes gyepekkel. Főbb hipotéziseink:
(1) az ugarok extenzív kezelése, a vetett mezőgazdasági kultúra hiánya és az évenkénti
kaszálás elősegíti a talajban lévő magbankból számos gyomnövény csírázását, fajgazdag, heterogén
struktúrájú vegetációt kialakítva.
(2) A diverz növényzet az ízeltlábúak és madarak esetében is a gabonaföldeknél magasabb
fajszám és abundancia, valamint eltérő fajösszetételű közösségek kialakulását eredményezi.
(3) Az ugarok korának emelkedésével változik azok élővilága is, a féltermészetes
gyepekhez hasonlóbbá válva.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A mezőgazdaság kialakulása
Európában, főként annak nyugati részén már egészen a korai történelmi koroktól jelentős emberi
beavatkozás sújtotta a természetes vegetációt (Vera 2000; Sutherland 2002). Gyérítő, illetve
tarvágások tizedelték az erdőségeket, és számos lelet, valamint pollenminta alapján ezen területeken
már az előző interglaciális korban, és a legutóbbi jégkorszak után, a mezőgazdaság megjelenése
előtt is nagy térségeket foglaltak el nyílt társulások (Svenning 2002). A mezőgazdaság kezdetei
tízezer évvel ezelőttre, a neolitikum időszakára nyúlnak vissza (Füzes 1989). A kezdeti nomád
életmódot fokozatosan váltotta fel a termelői, helyhez kötött életforma. Azon fajok léte, melyek
fennmaradtak ezeken az élőhelyeken és az ezeken uralkodó feltételekhez adaptálódtak, ma már a
mezőgazdasági kezelés gyakorlatától függ.
A termelési rendszerek fejlődését a történelem során az egyre növekvő népesség és ezzel
párhuzamosan a növekvő fogyasztási igények mozgatták, vitték előre. A növekvő termelési igények
egyre több szántóföld művelését tették szükségessé, s emiatt csökkenteni kellett a parlagoltatás
idejét, elhagyva a talaj termékenységének helyreállítását szolgáló pihentető éveket. A 7. században
kezdte felváltani a parlagoltató rendszert az ugaros gazdálkodás, mely háromszáz év múlva már
általánosan elterjedt gyakorlattá vált; Magyarországon a 14. századtól volt jellemző (Honvári 2002).
Ekkor már a szántóterület 50-80%-át művelték egyszerre a települések környékén, konyhakerti
növényeket, gyümölcsösöket telepítve. A legelők, gyepek a szántóknak kevésbé alkalmas
területekre szorultak vissza. Mivel ekkor a termelést még teljesen a talaj természetes tápanyagainak
felhasználására alapozták, a szántókat az ún. nyomásos gazdálkodás keretében rendszeresen egy-két
évig pihentették, elősegítve a talaj szerkezeti állapotának javítását, a tápanyagok újbóli feldúsulását
és a gyomok visszaszorítását. A kétnyomásos rendszerben a szántót két részre osztották, az egyik
felén gabonát termesztettek, a másik felén ugaroltattak. A háromnyomásos rendszerben a gabona a
terület kétharmadát, az ugar pedig egyharmadát foglalta el.
Ezen kezdeti, viszonylagos egyensúlyi, saját szükségletre termelő rendszert azonban ismét
intenzívebb formák váltották fel az árutermelés megjelenésével. Többet termelni, a felesleget eladni
volt az új cél, melyet kezdetben újabb területek szántóföldi művelésbe vonásával oldottak meg,
tovább csökkentve az erdők és legelők arányát, valamint megszűntetve az ugaroltatást. Az első
világháborút követő időszakra a termesztési technológiák fejlesztésének köszönhetően a
termésátlagok nagymértékű növekedését érték el. Nyugat-Európában az őszi búza hektáronkénti
termésátlaga az ugaros rendszerben elért 7-8 mázsáról a 20. század első felére 25-30 mázsára,
Magyarországon 6-7 mázsáról 15-20 mázsára nőtt. A termesztett növények összetételét és arányát a
piaci szükségleteknek megfelelően alakították ki.
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A 20. század közepére egyre nagyobb területeket hódított a monokultúrás gazdálkodás.
Magyarországon az 1970-es évek elején kezdődött az iparszerű földművelési rendszer, főként a
kukorica termesztés esetében alkalmazva monokultúrás művelést. Az ipari eredetű anyagok
részaránya a mezőgazdaság összes anyagfelhasználásán belül az 1960-as évek elején még elenyésző
volt, de az 1980-as évek közepére megközelítette a 60%-ot. A műtrágyák első alkalmazása a
nyugat-európai országokban az 1850-es évekre tehető (Burrichter et al. 1993). A gyomirtók
széleskörű felhasználása a II. világháború után vált jellemzővé (Pinke és Pál 2005). Elsősorban a
kétszikűirtó herbicidek használata vált jelentőssé. Míg a hagyományosan az állatállomány trágyája
szinte maradéktalanul a felhasználásra került, a hetvenes évektől egyre kevesebb szerves és egyre
több műtrágya került földjeinkre. A nitrogén-felhasználás 1950-től 1989-ig folyamatosan
növekedett (Báldi és Faragó 2007). Évente a földekre kiszórt 617 ezer tonna hatóanyagú
nitrogénműtrágyából 100-200 ezer tonna szennyezte nitráttal a környezetünket. Emellett
megjelentek a különböző növényvédő szerek. A gyomnövények mellett a kártékonynak ítélt
rovarok és gombák elleni védekezés szintén teret hódított.

2.2. Mezőgazdaság hatása a művelt területek élővilágára
A középkori két- és háromnyomásos gazdálkodás idejében leletek alapján elmondható, hogy a
szántók ekkor még nagyon gazdagok voltak gyomokban. Különösen nagy problémát okozhatott a
konkoly (Gyulai 2001). A kalászgyűjtésről a talajfelszín közeli aratásra való áttérés, és ezáltal a
szalma hasznosítása viszont a talajok tápanyagtartalmának gyorsabb kimerülését eredményezte,
visszaszorítva ezzel számos gyomnövény faj terjedését (Pinke és Pál 2005).
A nagy földrajzi felfedezések során a kultúrnövények betelepítése mellett számos
gyomnövény és állatfaj is hódító útjára indult, és az őshonos fajok mellett új elemekkel gazdagodott
a hazai flóra és fauna. Ezt az időszakot tekintik a botanikusok egyfajta választóvonalnak a nem
őshonos, betelepült, behurcolt fajok felosztásában (Botta-Dukát et al. 2004). Azon növényfajokat,
melyek már Amerika felfedezése előtt jelen voltak hazánkban, archeophytáknak nevezzük. Az
ezután betelepülők a neophyták (Pyŝek et al. 2004). Utóbbiak között jóval több a féltermészetes
élőhelyekre is behatoló, komoly természetvédelmi problémákat okozó faj (Botta-Dukát et al. 2004).
A 19-20. század során a mezőgazdaság intenzifikálódása minden korábbinál nagyobb
mértékben alakította át a szántóföldi ökoszisztémákat (Stoate et al. 2001). Többek között
lényegesen változott a talaj tápanyagkészletének utánpótlási módja1. A szerves és szervetlen
tápanyagforrások a talajéletre, a talajtevékenységre, a növények táplálkozási feltételeire, a termés
mennyiségére és minőségére alapvető hatással vannak. A növényeknek, így a mezőgazdasági
1

A talaj szerves és szervetlen anyagforgalmára vonatkozó fejezetrészek megírásában Prof. Dr. Simon László egyetemi
jegyzetei szolgáltak alapul: http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/okse.htm
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kultúráknak, a szén mellett legnagyobb mennyiségben nitrogénre, foszforra és káliumra van
szükségük. A szerves anyagok szerepét sokáig alulértékelték, egyszerű növényi tápanyagforrásként
kezelték, holott a talajfauna számára szintén fontos szén- és energiaforrások, valamint a
talajszerkezet kialakulásában játszott szerepüknél fogva életteret biztosítanak.
Az egyszerűség és olcsóság szemlélet tükrében viszont a 19. század végétől az egyszerűbben
kijuttatható és olcsóbb műtrágyázást részesítették előnyben, melynek azonban csupán töredéke
került növények által felhasználásra. A hosszan tartó szervestrágyázás az eredetileg kis
humusztartalmú talajokon is nagymértékben gyarapíthatja a humuszkészletet. A műtrágyák
hatásának mértékét azonban jelentősen befolyásolja a talaj eredeti humusztartalma. Ma a földekre
kiszórt nitrogénnek csupán 30-50 %-a, a foszfornak 45%-a hasznosul (Smil 1999; Smil 2000). A
túlzott, esetleg szakszerűtlen, a talaj szerkezetét, tápanyagkészletét, a termesztett kultúra
tápanyagigényét figyelmen kívül hagyó műtrágyázás környezeti hatása hosszú távon nagyon
kedvezőtlen. A talajvízbe vándorló nitrogén, foszfor és kálium felszíni vizeinkben eutrofizációt
okoz, emellett pedig növeli az ivóvízkészletek nitrát tartalmát, melynek emberre nézve is komoly
egészségügyi következményei lehetnek. Műtrágyázott területeken egyes gyomnövények is jobban
fejlődnek, emiatt intenzívebbé és gyakoribbá válik a mechanikus növényápolás, illetve a kémiai
növényvédelem. Mindezeken túl a N-műtrágyák növelik a légkör NOx-tartalmát, ami a savas eső és
savas ülepedés formájában visszakerül a talajra, élővizekbe és a növényekre (Hall és Matson 1996).
A kemikáliák másik nagy csoportját a növényvédő szerek jelentik. A kártevők elleni
védekezés, valamint a kevesebb élőmunkát igénylő növénytermesztés kialakításának igénye
elengedhetetlenné tette a peszticidek, azaz a kártevő rovarok, növényi betegségek és gyomok
leküzdésére használt vegyszerek szélesebb körű alkalmazását. Ezek a vegyszerek azonban
szennyezik a termőtalajt, kimosódva pedig a felszíni és felszín alatti vizeket. Alkalmazásukkal
azonban nemcsak a kártevőket pusztítják el, hanem más, az ember számára hasznos élőlényekre, és
így végső soron magára az emberre is kedvezőtlenül hatnak. Nehezen bomló kémiai anyagaik szél,
víz illetve a tápláléklánc útján a célterületen kívülre kerülve komoly környezeti problémákat
idézhetnek elő. Csak néhány jellemző példaként említhetők a DDT, az arzéntartalmú szerek, a
klórozott szénhidrogéneket tartalmazó gyomirtók, valamint higanyos csávázószerek, melyek mind
igen nagy mennyiségben terhelték környezetünket (Carson 2007), a 20. század második felében
történő betiltásukig.
Az agrártájak természetes flórájának elszegényedése a 20. század során Európa szerte egyre
drasztikusabb méreteket öltött, melyben mind a helyi szintű intenzifikáció, mind a táji léptékben
megvalósuló homogenizáció jelentős szerepet játszott (Sutcliffe és Kay 2000; Gabriel et al. 2005,
2006). Az ember kiválasztott és háziasított néhány fajt, melyeket egyre nagyobb tömegben kezdett
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termeszteni, elterjeszteni, s ezáltal a vadon élő fajok élettere szűkült, esetleg meg is szűnt. Az
őshonos és sok esetben értékes archeophyta fajokat egyre inkább kiszorították a neophyta gyomok,
melyek például nagyobb nitrogénigényük és/vagy –tűrésük révén általánosságban jobban
alkalmazkodtak az intenzív műtrágyázás okozta tápanyag feldúsuláshoz a talajban (Gilbert 1989;
Falkengren-Grerup 1995; Šilc és Čarni 2005; Baessler és Klotz 2006). Ez persze egy
kaszkádfolyamat első lépcsője csupán, mivel becslések szerint egyetlen növényfaj kihalása
átlagosan mintegy 30 specializált, egyéb szervezet kipusztulásához vezet (Ángyán et al. 2003).
Újabban pedig a transzgénikus szervezetek (GMO-k) és mezőgazdasági felhasználásuk potenciális
kockázatai kerülnek egyre inkább a figyelem középpontjába. A szántóföldek mellett a legelők
növényzete is erős emberi befolyásnak volt/van kitéve. Az intenzív legeltetés jelentősen
befolyásolja a növényzet fajösszetételét. A nagytestű növényevő háziállatok gyakran éppen a ritka
fajokat fogyasztják, tapossák a legelőt, kiirtva a mechanikai hatásokra érzékeny növényfajokat,
valamint tömörítik a talajt.
Habár a közép-kelet-európai térségre, főként a rendszerváltást követően jellemző jelentősen
extenzívebb gazdálkodásnak köszönhetően Magyarország agrárterületeinek flórája máig gazdagabb
a nyugat-európai országokénál (Pinke et al. 2008), a mezőgazdaság okozta negatív jelenségek és a
természeti, gazdasági, társadalmi környezet megváltozásának első figyelmeztető jelei az 1970-es
évek közepétől már hazánkban is mutatkoztak. A közel 6 millió ha területen folytatott művelés az
érintkező egyéb területekre is hatással van. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy míg 1950-ben
például az első húsz legnagyobb borítású faj aránya az összes gyomborításon belül 49,2% volt,
addig 1970-re ez az érték 62,8%-ra, 1987-re pedig 76%-ra növekedett, vagyis az összes
gyomborítás 76%-át húsz faj tette ki. Az öt legjelentősebb ezekből a kakaslábfű (Echinocloa crusgalli L.), a disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.), a fehér libatop (Chenopodium album L.), a
parlagfű (Ambrosia elatior L.) és az apró szulák (Convolvulus arvensis L.). Külföldi adatok szerint
az elmúlt 100 évben a szántóföldi kultúrák gyomfajszáma a harmadára csökkent, és ma már
kevesebb, mint 50 faj adja az összes gyomborítás több mint 99%-át. A biodiverzitás általános
csökkenési folyamatán belül ez jól mutatja a művelés alatt álló szántóterületeken a növényi
fajgazdagság csökkenésének rendkívüli felgyorsulását (Andersson és Milberg 1998).
A növényzet elszegényedése nagyban felelős a rá épülő trofikus szintek, így többek között
az ízeltlábúak és madarak populációinak jelentős visszaesésért (Biesmeijer et al. 2006; Taylor et al.
2006; Clough et al. 2007; Ebeling et al. 2008). A virágos növények eltűnésével a pollinátor
rovarok, így méhek és lepkék, a gyomnövények kiszorulásával pedig általában a növényevő
rovarok, például az egyenesszárnyúak táplálékforrása jelentősen csökkent, mely nagymértékű
populáció csökkenéshez, illetve számos faj eltűnéséhez vezetett (Kemp et al. 1990; Ouin et al.
2004; Goulson et al. 2008). A növényzet strukturális egyszerűsödése, mely a gyomirtó szerek,
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gyepek esetében pedig az intenzív kaszálás és/vagy legeltetés következtében alakulhat ki, az abban
életteret kereső ízeltlábúakra, így például a növényzeten élő pókokra is kedvezőtlen hatású (Baines
et al. 1998). A megváltozott vegetációszerkezet a talajfelszíni mikroklímát, ezáltal az ott élő
futóbogarakat is befolyásolja (Woodcock et al. 2005).
A különböző növényvédő szerek a növényi kártevők mellett a többi ott élő szervezetre is
mérgező hatást gyakorolnak, súlyos ökológiai problémákhoz vezetve (Haddad et al. 2000). Az
említett kemikáliák hatása kétrétű. Beszélhetünk egyrészt közvetlen hatásokról, mely fiziológiai
alapokon nyugszik, és a közvetlen mérgezés következménye (Johansen 1977; Haddad et al. 2000;
Biesmeijer et al. 2006). Másrészt közvetett, például a táplálkozási láncokon át ható
következményekről, mely során a toxikus anyagok magasabb trofikus szinten álló szervezetek, így
például a ragadozó ízeltlábúak és a madarak szintjén is faj- és egyedszám szintű csökkenéshez
vezethetnek (Taylor et al. 2006).
A lokális szintű intenzifikáció mellett szintén nagymértékben felelős a növény-és
állatpopulációk visszaszorulásáért a táji homogenizáció, a féltermészetes élőhelyek (gyepek,
fasorok, szegélyek, sövények) eltűnése, illetve visszaszorulása (Burel et al. 1998; Benton et al.
2003; Jeanneret et al. 2003). Talán pont a terület, a táj heterogenitása a kulcs a nagyobb
diverzitáshoz (Báldi 2008). Benton et al. (2003) szerint a habitat heterogenitása alkalmas mérőszám
lehet a gazdálkodás intenzitására vonatkozóan. Ez a heterogenitás három szinten közelíthető meg:
táji szinten, földek közötti és a művelt területen belüli skálán. Mindhárom esetben fontos a nem
művelt területek jelenléte, melyek forrás ("source") populációknak adhatnak helyet, s ezek tagjai
kolonizálhatják a művelt, általában elnyelő ("sink") élőhelyeket (Holland és Fahring 2000).
Emellett fontos ökológiai folyosót jelenthetnek, mely elengedhetetlen számos populáció, faj
fennmaradásához, a metapopulációk egyes elemei közti kapcsolat biztosításához, és így azok
fennmaradásához. Az

élőhelyek

feldarabolódása, fragmentációja a terület-kerület arány

megváltozása miatt fokozott szegélyhatáshoz is vezet a megmaradt élőhelyfoltokban, mely fokozott
predációs nyomáshoz, és ezáltal többek között nagyobb fészekaljpredációhoz vezethet a talajon
fészkelő madarak esetében (Batáry és Báldi 2004). Vannak ugyan kivételek (Báldi és Batáry
2011a), továbbá az egyes fajok igényei sem azonosak. Vannak, melyek inkább a nem művelt
területekhez, szegélyvegetációkhoz kötődnek, míg mások, például magevő madarak, melyek
előszeretettel fogyasztanak gabonamagvakat, sokkal nagyobb abundanciát mutatnak egy olyan
tájszerkezetben, ahol mozaikos elrendezésben művelt területek is fellelhetők (Robinson et al. 2001).
A pollinátor rovarok, így méhek számára a szegélyvegetációk és virágokban gazdag féltermészetes
élőhelyek fontos táplálkozó területek, emellett fészkelésre alkalmas, bolygatatlan talajú habitatok
(Kremen et al. 2002; Tscharntke et al. 2005). A méhek közül főként a poszméhekre koncentrál a
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vizsgálatok zöme, melyek jelentős populációcsökkenésre mutattak rá az intenzív mezőgazdálkodású
országokban, például Angliában (Goulson et al. 2005; Pywell et al. 2006).
A szántóföldeken élő ízeltlábú populációk, így pl. futóbogár- és pókközösségek, mint
természetes ragadozók fontos ökológiai szerepet töltenek be a kártékony rovarok szabályozásában.
Ha a kezelés folyamán ezen taxoncsoportok sérülnek, a természetes ökológiai rendszerek
felborulhatnak (Kromp 1999). A ragadozó ízeltlábúak alapvető fontosságúak számos növényi
kártevő elleni biológiai védekezésben. Ennek csökkenése, valamint a pollinátor rovarok számának
és diverzitásának csökkenése okozta pollinációs krízis a mezőgazdasági intenzifikáció okozta
következő globális problémára, az ökoszisztéma szolgáltatások sérülésére mutat rá (Kremen et al.
2002). Ezek az ökoszisztémák természet adta javak, melyekre az emberi társadalom is
nagymértékben épít (Báldi 2011). Állati beporzók, legfőképpen a méhek felelősek a népesség
táplálékának egyharmad részéért, az EU-ban termelt 264 növény 84%-nak beporzásáért (Corbet et
al. 1991; Klein et al. 2007). A háziméhek fontos részt vállalnak ebből, rosszabb időjárási
körülmények illetve bizonyos növényfajok esetén azonban a vadméhek sokkal hatékonyabb
beporzók (Willmer et al. 1994). A különböző méretű, életformájú méhekre az agrárkezelés is
eltérően hathat. A kisebb testű, javarészt szoliter életmódú méhek terjedési távolsága
táplálékkereséskor jóval limitáltabb, mint a nagyméretű poszméheké, így ez utóbbiak esélye
megfelelő pollen- és nektárforrás felkutatására potenciálisan nagyobb az intenzívebb, nagyobb
táblákon gazdálkodó, homogénebb szerkezetű tájban is (Steffan-Dewenter et al. 2002; Greenleaf et
al. 2007).
Mind a növények, növényi magvak, mind az ízeltlábúak számának csökkenése az azokat
fogyasztó madarak táplálékforrásainak csökkenését eredményezheti (Wilson et al. 1999). Hole et al.
(2002) által készített tanulmány szerint például Dél-Angliában a házi verebek (Passer domesticus
L.) lokális kihalását elsődlegesen talán pont az egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság miatti téli
élelemhiány okozza. Emellett pedig az egyre növekvő térfoglalás miatt a megnövekedett
távolságokat az esetleges elnyelő és forrás élőhelyek között a verebek már nem tudják minden
esetben áthidalni. Az utóbbi évtizedekben 10-20%-os kihalási ráta volt a jellemző (Hole et al.
2002). Sajnos a probléma nem egyedülálló. Számos más madárfaj is veszélybe került az utóbbi
évtizedek folyamatainak hatására, és kiváltképp a nyugat-és észak-európai térségben jelenős
populációcsökkenést mutatott a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok nagy része (Suárez
et al. 1997; Gregory et al. 2005; Laiolo 2005; Moreira et al. 2005; Vořišek et al. 2010). Mivel a
territóriumok gyakran nagy területekre kiterjednek, a madarak különösen érzékenyek a tájszerkezet
változására, így az agrártájak átalakulására (Benton et al. 2003; Herzon & O’Hara 2007).
Európában a mezőgazdasági intenzifikáció és annak az élővilágra gyakorolt negatív hatása
az EU régi tagállamaiban, azaz Nyugat-és Észak-Európában volt a legszembetűnőbb. A Közös
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Agrárpolitika (KAP) nagy mennyiségű műtrágya-és vegyszerfelhasználást tett lehetővé, súlyos
természeti károkat, biodiverzitás csökkenést okozva (Donald et al. 2006). Közép- és KeletEurópában a történelmi eseményeknek köszönhetően kicsit másként alakult a madárvilág eddigi
sorsa, mint a nyugat-európai térségben (Gregory et al. 2005). 1960 és 1980 között az agrárintenzifikálódási ráta hasonlóan alakult, mint az EU tagországokban (Báldi és Faragó 2007). A
rendszerváltást követően azonban a termelés jelentősen visszaesett. Az extenzíven művelt területek
magasabb arányának köszönhetően ezen térségek élővilága gazdagabb maradt, mint az
intenzívebben gazdálkodó EU-ban. Most azonban, hogy a szocialista rendszer volt tagállamai is
sorra az EU-ba lépnek, országaik élővilága ugyanazokkal a problémákkal és visszaszorító
hatásokkal szembesülhet.

2.3. Lehetőségek az agrárterületek biológiai sokféleségének megőrzésére
A biológiai sokféleség megőrzésének egyik alapvető eleme az agrártermelés extenzív keretek között
tartása, alacsonyabb vegyszerfelhasználás és heterogénebb táji struktúra fenntartása lehet (Benton et
al. 2003; Gabriel et al. 2006). Az extenzív mezőgazdasági kezelés, valamint az utóbbi évtizedekben
egyre szélesebb körben folytatott organikus termelés, és ezáltal a műtrágya és vegyszerfelhasználás
nélküli szántóföldi és gyepkezelés sok esetben pozitív hatással volt az agrárterületek
biodiverzitására (Hole et al. 2005; Gabriel et al. 2006). A mezőgazdaság okozta általános negatív
hatások, és környezetvédelmi problémák ellensúlyozására az 1990-es évek elejétől különböző
agrár-környezetvédelmi programokat hirdettek meg szerte az EU tagországaiban, hogy megállítsák,
és amennyire lehet, visszafordítsák a biodiverzitás csökkenését. Ezek keretében az önkéntesen
csatlakozó gazdák kompenzációs támogatások fejében földjükön környezetbarát gazdálkodást
valósítanak meg, a különböző programok által megszabott korlátozások és előírások betartásával
(pl. kevesebb műtrágya, vegyszerek csökkentett alkalmazása). Az agrár-környezetvédelmi
programok és gazdálkodási formák természetvédelmi értékét sajnos csak kevés tanulmány vizsgálta
és vizsgálja mind a mai napig. A több milliárd eurós agrár-környezetvédelmi kifizetésekhez
mindössze néhány száz tanulmány kapcsolható; ezek egyik legteljesebb áttekintését Kleijn és
Sutherland (2003) készítették Európára. A 62 értékelhető tanulmány 54%-nál találták a vizsgált
fajok növekedését, míg 6 százalékuknál csökkent a fajgazdagság illetve az abundancia. 17%-nál
vegyes eredmények születtek, míg 23% estében nem volt kimutatható hatása az agrárkörnyezetvédelmi programnak.
Magyarországon az EU-hoz való csatlakozást megelőző jogharmonizációs feladatok
teljesítésének keretein belül született meg a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP),
majd az ennek bevezetéséről rendelkező 2253/1999 (X. 7.) számú kormányhatározat. A program
jelentős támogatási előnyt biztosít az ökológiai adottságokon alapuló, természetvédelmi
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szempontokat is figyelembe vevő mezőgazdasági földhasználatnak. Célprogramjai két fő típusba
sorolhatók. Az egyik fő csoportot az országos célprogramok alkotják, amelyek a hazai
mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek, támogatást nyújtanak a különféle
földhasználati ágakban a környezetbarát termelési, gazdálkodási eljárásoknak, elősegítve a magyar
agrárgazdaság új, hosszú távon is fenntartható és versenyképes fejlődését. Támogatási programok
révén segíti a környezeti szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás elterjedését, az integrált
növény-, zöldség-, ill. gyümölcstermesztés, az ökológiai gazdálkodás terjedését, a gyepterületek és
vizes élőhelyek ökológiai feltételeknek megfelelő hasznosítását, valamint a környezetbarát
állattartás kialakulását. A másik fő típust a zonális vagy térségi célprogramok adják, amelyek az
adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát segítik,
hozzájárulva az egyes térségek adottságaihoz illeszkedő gazdálkodási formák elterjedéséhez, a
tájgazdálkodás kialakulásához, a terület környezeti, természeti értékeinek megőrzéséhez és
fejlesztéséhez. Célterületei olyan térségek, melyek természetvédelmi, talajvédelmi és/vagy
vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. Ezek alkotják a Magas
Természeti Értékű Területek (korábbi nevén Érzékeny Természeti Területek -ÉTT) hálózatát,
melyeken, mint mintaterületeken folyik a természetvédelmi központú gazdálkodás. 2002-ben 11
ilyen mintaterületen indult el a térségi program. A csatlakozás önkéntes, minimum 5 évre szól, mely
alatt a gazda a feltételek teljesítése esetén évente földterületének nagysága, vagy állatainak száma
alapján meghatározott összegű kifizetést kap. Ez fedezi a felvállalt intézkedések miatti esetleges
jövedelem kiesést, a felmerülő többletköltségeket, és további 20% ösztönzőt annak érdekében, hogy
a célprogramokat vonzóvá és a környezetbarát gazdálkodási formákat versenyképessé tegye a
gazdálkodók számára. A földalapú támogatásokon kívül szükség van beruházás jellegű
támogatásokra is, melyek fedezik például munkagépek, állatok vásárlását, gyümölcsösök, gyepek
telepítését, épületek kialakítását. 2004. május 1-vel, az EU-ba való belépéssel véget értek az
előcsatlakozási programok. 2002-ben 2 691 pályázat összesen 153 ezer ha területtel, majd 2003-ban
5 114 pályázat összesen 235 ezer ha területtel került be a programba. 2004-től helyüket a Nemzeti
Fejlesztési Tervhez (NFT) illeszkedő tervek vették át, úgy mint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
(NVT) és az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Az ÉTT programot azóta
további 4 mintaterülettel bővítettek (Ángyán et al. 2003), majd 2009-től mindez az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programba (ÚMVP) integrálódott. Mára az ország mezőgazdasági
területeinek mintegy egyharmadára terjednek ki az agrár-környezetvédelmi támogatások.
1988/89-től önkéntes alapon, majd később a közös agrárpolitika 1992-es reformjával
kötelezően a gabonatermelés korlátozására vezették be ismét az ugaroltatást az EU tagországokban
(Sotherton 1998). Fontos eleme volt a túltermelést szabályzó agrárpiaci eszközöknek. Az adott
szántóterületek ilyen módon való egy, illetve több éven át tartó, vetett vagy vetetlen pihentetése
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állami támogatással történt, és az ugar kultúrállapotának fenntartásáért a gazda anyagi
kompenzációban részesült (Corbet 1995; Sotherton 1998; van Buskirk és Willi 2004). A
túltermelési probléma megoldásán túl viszont a talaj védelmét is szolgálta, valamint biodiverzitás
megőrzésének szempontjából is sok esetben előnyösnek bizonyult (Gathmann et al. 1994; SteffanDewenter és Tscharntke 1997; van Buskirk és Willi 2004). Ezért egyes nyugat-európai
országokban, például Angliában már a ’90-es évek elejétől az agrár-környezetvédelmi sémák
keretében is lehetőség nyílt ugarok létesítésére (Sotherton 1998). Számos kutatás igazolta, hogy az
ugarok számos növényi és állati taxon számára fontos élő- és táplálkozó helyként szolgálnak
(Corbet, 1995; Steffan-Dewenter és Tscharntke 1997; Tscharntke et al. 2011), ám a vélemények
megoszlanak az ugaroltatás megfelelő időtartamára vonatkozóan (Firbank et al. 2003; Tscharntke et
al. 2011). A fajösszetételében és struktúrájában gazdag növényzet, valamint a műtrágyák,
vegyszerek és a rendszeres mechanikai művelés hiánya megfelelő élőhelyet, táplálkozó és telelő
területet biztosíthat számos növény- és állatfaj számára (Buckingham et al. 1999; Henderson et al.
2000; van Buskirk és Willi 2004). Az évek előrehaladtával viszont a növényzet összetétele és
szerkezete változik, mely a területek ízeltlábú és madárközösségeit is nagyban befolyásolhatja
(Butler és Gillings 2004; Schaub et al. 2010).
1993-ban az ugaroltatott területek aránya 15%-ot ért el az EU akkori tagállamaiban. Az
1996/97 gazdasági évben azonban az EU összes mezőgazdaságilag hasznosított területének 42%-át,
mintegy 53,6 millió hektárt vontak be gabona, olajmag és fehérjenövény termelésbe. Ebből 6 millió
ha volt ugarterület, amelyből 3,7 millió ha kötelező ugaroltatás, 0,4 millió ha ötéves ugaroltatás, 1,9
millió ha önkéntes ugaroltatás keretében volt művelve. Az egyszerűség kedvéért az 1999/2000-es
gazdasági évben 10 százalékos ugaroltatási rátát szabtak meg, mely 2007-ig maradt érvényben.
2007-ben viszont a kötelező ugaroltatás ideiglenes eltörlését javasolta a 2007 őszi és 2008 tavaszi
vetési időszakban az Európai Bizottság, mely ezzel a lépéssel próbálta növelni a 2006/2007-es piaci
év végét jellemző szűkös gabonapiaci kínálatot. A kötelező ugaroltatási ráta 10 százalékról nullára
való csökkentésével, és ezáltal 1,6-2,9 millió hektár földterület újbóli művelésbe vonásával az
Európai Bizottság legalább 10 millió tonnás termelésnövekedést várt. Ezt követően 2008 nyarán az
EU tagállamok megszűntették a kötelező ugaroltatást a termelési potenciál növelésének és a szűk
gabonapiaci kínálat javításának céljából (Rowe et al. 2009; Stoate et al. 2009; Gillings et al. 2010).
A Bizottság javaslata alapján a területpihentetésre jelenleg kifizetett támogatást normál támogatássá
alakították át. Az agrár-környezetvédelmi programokon belül folytatott ugaroltatás továbbra is
elérhető opció maradt, ennek területaránya azonban töredéke a korábbi kötelező ugaroltatás során
felhagyott területekének. Az ugaroltatás ilyen formájú megszűntetése eddig még nem ismert méretű
természeti kárral járhat (Fahrig et al. 2011; Morris et al. 2011).
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Az egységes területalapú támogatási rendszert (az úgynevezett SAPS-t, Single Area
Payment Scheme) alkalmazó tíz újonnan csatlakozott ország – köztük Magyarország – mentesült a
kötelező ugaroltatás alól. Magyarországon az EU régi tagállamaival ellentétben az ugaroltatás
(területpihentetés) gyakorlata már eleve és kizárólag az agrár-környezetvédelmi programok zonális
célprogramjaival került bevezetésre (Ángyán et al. 2003). Az ÉTT túzok- és madárélőhely védelmi
célprogramjai az ötéves szerződéses ciklus alatt a gazda területeinek 20%-án kötelező
területpihentetést írnak elő, megfelelő anyagi kompenzáció mellett. Az utolsó aratást követően a
területet egy háromkomponensű magkeverékkel vetik be, mely két fűfélét és egy pillangós
növényfajt tartalmaz. Ezt követően egy-három évig pihentetik a területet, évi egyszeri kaszálást
alkalmazva június 15-e után. A terület aktív művelésben lévő parcellákhoz viszonyított nagyfokú
érintetlensége, valamint a részben vetett, részben a magbankból kicsírázó növényfajok által
kialakított vegetáció alkalmas élőhelyet biztosíthat számos ízeltlábú és madárfaj számára is. Az
ugarok természetvédelmi szempontból tehát jelentős szereppel bírhatnak egy agrártájban mind az
agrobiodiverzitás, mind a természet nyújtotta ún. ökoszisztéma szolgáltatások, így például a
pollináció terén (Corbet 1995; van

Buskisk és Willi 2004). Viszont az ugarok potenciális

természetvédelmi jelentősége a közép-kelet-európai országokban ezidáig nem ismert. A középkelet-európai országok ökológiai, természetvédelmi szempontból sajnos sok téren alulkutatottak
még, szemben Nyugat-Európa országaival. Holott a mezőgazdasági területek biodiverzitásának
helyzete és kezelése igencsak eltérő a két régióban eltérő múltjuk és a biogeográfiai helyzetük
miatt, így a megfelelő kutatottság révén megalapozott tudás elengedhetetlen a közép-kelet-európai
országok hatékony természetvédelméhez (Stoate et al. 2009; Báldi és Batáry 2011a, b).
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

A doktori értekezés az alább felsorolt publikációk alapján, azok eredményeit összefoglalva készült:
• Kovács-Hostyánszki, A., Batáry, P., Peach, W.J., Báldi, A. (2011): Effects of fertilizer
application on summer usage of cereal fields by farmland birds in Central Hungary. Bird
Study, 58, 365–377.
• Kovács-Hostyánszki, A., Kőrösi, A., Orci, K.M., Batáry, P., Báldi, A. (2011): Set-aside
promotes insect and plant diversity in a Central European country. Agriculture, Ecosystem
and Environment, 141, 296–301.
• Kovács-Hostyánszki, A., Batáry, P., Báldi, A. (2011): Local and landscape effects on bee
communities of Hungarian winter cereal fields. Agriculture and Forest Entomology, 13, 59–
66.
• Kovács-Hostyánszki, A., Batáry, P., Báldi, A., Harnos, A. (2011): Interaction of local and
landscape features in the conservation of Hungarian arable weed diversity. Applied
Vegetation Science, 14, 40–48.
• Batáry*, P., Kovács*, A., Báldi, A. (2008): Management effects on carabid beetles and spiders
in Central Hungarian grasslands and cereal fields. Community Ecology, 9, 247–254. (*:
these authors contributed equally in the paper)
• Kovács-Hostyánszki, A., Báldi, A. Set-aside management in agri-environment schemes can
mitigate the market-driven abolishment of fallows. Biological Conservation, benyújtva.

3.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása

3.1.1. Vizsgálati területek, mintavételi elrendezés
Mintavételi területeink a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták tájegységén és
környező területein, így Kunszentmiklós, Apaj, Kunpeszér, Szalkszentmárton határában
helyezkedtek el (461950N, 191170E; 4. ábra). Egy kérdőíves felmérés és terepi bejárás segítségével
gyűjtöttünk adatokat a helyi gazdálkodók által az őszi gabonaföldeken végzett mezőgazdasági
művelés módjáról, így a felhasznált műtrágyák mennyiségéről és növényvédő szerek alkalmazási
számáról. A felmérés alapján öt gazda került kiválasztásra, összesen 18 területtel. A felhasznált
műtrágyák nitrogén hatóanyaga alapján hét különböző kezelési intenzitási típust különíthettünk el
(1. táblázat). Intenzitási típusonként 3-3 gabonaföldön folytak a mintavételek, kivéve a
legalacsonyabb intenzitású (1 terület) és a sorban 6. típusú (2 terület) földeket, ahol nem volt
lehetőség további parcellák kijelölésére. A földek őszi búzával (Triticum aestivum L.), illetve egy
intenzitási típus (összesen 3 terület) esetében őszi árpával (Hordeum vulgare L.) voltak elvetve.
Gyomirtó szert a hétből hat (17 területen), rovarölő szert két (6 területen) esetben alkalmaztak. A
további gazdálkodási paraméterek (pl. szántás, talajművelés) hasonlóak voltak a választott
területeken. Az átlagos területméret 57,13 ± 9,5 ha (átlag ± SE) volt.
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Ezen területeken végeztük a madártani megfigyeléseket, valamint itt került sor a botanikai,
valamint a rovartani vizsgálatokhoz szükséges transzektek kijelölésére, 2005 során. A mintavételi
elrendezés beállításakor minden területen két-két 95 méter hosszú transzektet jelöltünk ki. Az egyik
transzekt a szegélyben, a legszélső búzasorokban foglalt helyet. A másik ezzel párhuzamosan, 50
méterrel beljebb, a gabonatábla belső régiójában. Ezen elrendezés által lehetőség nyílt a
szegélyhatás mérésére, a művelt terület egyes részeinek összehasonlítására. A transzektek helyének
kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy ahol lehet, a táblával szomszédos terület gyep legyen. Azon
intenzitási kategóriák esetében, amikor nem volt lehetőségünk három terület vizsgálatára, a
rendelkezésre álló területen, egymástól a lehető legnagyobb távolságban két, ill. három transzektpár
került kijelölésre.

1. táblázat A kiskunsági gabonaföldek kezelésének jellemzői.

Műtrágya (kg N/ha/year)
Gyomirtó szer alkalmazás száma
Rovarölő szer alkalmazás száma
a

Féltermészetes élőhelyek aránya (%)
Termésátlag (100 kg/ha)
Területek száma
Átlagos területméret (ha; ±SE)
Termesztett növény
a

1
0
0
0

2
34
1
0

3
68
1
1

Kezelési intenzitás
4
92
1
0

5
100
1
1

6
113
1
0

7
270
1
0

40±2
25
1
33±0
búza

15±4
53
3
48±16
árpa

32±5
44
3
26±10
búza

49±3
41
3
54±17
búza

13±7
48
3
73±4
búza

6±4
45
2
113±59
búza

19±6
50
3
32±18
búza

A mintavételi helyek körüli 1000 m sugarú körben található gyepek, erdők, egyéb nem művelt

területek együttes százalékos aránya.

4. ábra A kiskunsági gabonaföldek elhelyezkedése.
24

3.1.2. Botanikai felvételezés
A növényzet vizsgálatára egy alkalommal, június utolsó hetében, még aratás előtt került sor.
Minden transzekt mentén tíz-tíz 5*1 méteres kvadrátot jelöltünk ki egymástól öt méterre, összesen
420 kvadrátot. A felmérést végző két botanikussal, egyeztetett metodikával dolgoztunk az egyes
kvadrátokban. Feljegyzésre kerültek a kvadrátokban lévő gyomnövény fajok2 és azok borítási
értékei, valamint az átlagos teljes növényzeti borítás, átlagos gyomborítás (azaz minden nem
gabona edényes növény borítása), növényzeti magasság, valamint a csupasz talajfelszín aránya.
A növényfajokat két szempont szerint klasszifikáltuk: magyarországi előfordulásuk kora és
nitrogénigényük. A flóránkban való megjelenésük időpontja alapján elkülönítünk őshonos,
archeophyta és neophyta fajokat (Botta-Dukát et al. 2004). Az archeophyták Amerika felfedezését
megelőzően már jelen voltak, míg a neophyták csak ezt követően terjedtek el térségünkben.
Hipotézisünk szerint a neophyták sokkal jobban tolerálják az intenzív kezelés nyújtotta
körülményeket, így egy magasabb műtrágyadózissal kezelt területen visszaszorítják az őshonos és
archeophyta fajokat. A Borhidi-féle nitrogénigény skála alapján alacsony-közepes (angol elnevezés
„low-medium nitrogen preference” alapján LMNP fajok) és magas nitrogénigényű fajokat
különítettünk el („high nitrogen peference”, HNP fajok; Ellenberg 1974 alapján Borhidi 1993). Az
egytől kilencig terjedő skálán 1-3 alacsony, 4-6 közepes, 7-9 magas nitrogénigény csoportokat
határoztunk meg. Az alacsony nitrogénigényű fajok kis száma miatt ezeket összevontan elemeztük
a közepes nitrogén igényű fajokkal.

3.1.3. Ízeltlábúak mintavétele – pókok, futóbogarak
A talajfelszínen élő ízeltlábúak kvalitatív és kvantitatív mintavételezésének céljából talajcsapdákat
helyeztünk ki a kijelölt transzektekben. Minden transzektbe két-két csapda került a negyedik-ötödik
és az ötödik-hatodik kvadrát közé, egymástól tíz méterre. A leásott hengerbe pontosan illeszkedő
tölcsér vezetett az etilén-glikollal töltött pohárba, a csapda fölé pedig egy alumínium tető került, 3-5
centiméterre elemelve a talajtól (Obrist és Duelli 1996; 5. ábra). A talajpoharakat kéthetente
cseréltük, összesen négy alkalommal, május és június hónapokban. A mintavétel során két
probléma merült fel. Az egyik a szokatlanul csapadékos időjárás okozta belvíz, mely a mélyebben
fekvő területeken elöntötte csapdáinkat. A másik gondot a területen élő kistermetű rágcsálók
jelentették, amelyek több ízben, visszatérő jelleggel potenciális szállásnak tekintették a ragadozók
elől némiképp védett csapdákat, és fészekanyagukkal eltömték a tölcséreket. Ezen okokból csak az
első két mintavételi kör adatait tudtuk elemezni. Ezt a problémát a statisztikai elemzés során a
hiányzó adatok korrekciójával oldottuk meg. A gyűjtött anyagot rendszinten szétválogattuk,
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melyből a pókok (Araneae) és futóbogarak (Carabidae) kerültek fajszintű meghatározásra
taxonómusok segítségével.
(A)

(B)

5. ábra A talaj felszínén élő pókok és futóbogarak mintavételezésére kihelyezett tölcséres
talajcsapdák (A) oldalnézeti képe és (B) szerkezeti felépítése.

3.1.4. Ízeltlábúak mintavétele – méhek
A méhek mintavételezésére egy-egy sárga vödörcsapdát helyeztünk el minden transzektben a 4. és
5. kvadrát közé (összesen 42 csapda). Egy másfél méter magas karóra egy sárga, 19 cm átmérőjű
virágkaspót rögzítettünk (Duelli et al. 1999; 6. ábra). Ezt négyötödéig töltöttük vízzel, és egy kevés
szappant, mint detergenst hozzáadva csökkentettük a felületi feszültséget a hatékonyabb csapdázás
érdekében. A csapdák 40 cm-rel voltak a vegetáció felett, és a vegetáció növekedésével feljebb
emeltük őket. A csapdákat hetente ürítettük és cseréltük a vizet. A mintavételezés szintén május
elejétől június 30-ig tartott, összesen hat alkalommal. A melegebb hetekben felmerült az algásodás
problémája, mely ugyan némi adalék segítségével talán megakadályozható lett volna, de az
összehasonlíthatóság érdekében ekkor már nem változtattunk a körülményeken. Minden esetre a
későbbiekben hasonló vizsgálat esetén indokolt lehet a gyakoribb ürítés, és esetleg glikol vagy
formalin alkalmazása. A hat hét során gyűjtött adatok csapda szinten kerültek összevonásra. A
gyűjtött anyagból a méhek (Hymenoptera: Apidae) kerültek fajszintű meghatározásra. A fajokat
testméret alapján kategorizáltuk, elkülönítve a kisebb méretű vadméheket és a nagytestű
poszméheket (Bombus spp.) (O’Toole és Raw 1991).

2

A gyomnövény kifejezés a köztudatban sokszor kártékony, termőterületeken meg nem tűrt növények elnevezését
szolgálja, jelen dolgozatban viszont minden nem gabona edényes növény összefoglaló neveként szerepel, köztük sok, az
agrárterületekre jellemző, értékes flóraelemet magába foglalva.
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6. ábra A méhek mintavételezésére használt sárga vödörcsapda.

3.1.5. Madarak relatív abundancia becslése
Pontszámlálás módszerével relatív abundanciabecslést végeztünk (Báldi et al. 1997; Szép és Nagy
2002). 1:10000 léptékű térképeink segítségével 100 méter sugarú, nem átfedő köröket jelöltünk ki a
vizsgált területeken úgy, hogy a területek szegélyét, illetve a területek mentén elhelyezkedő fa-és
bokorsorokat ne érintse. Törekedtünk arra, hogy minden kezelési típus esetén 12-15 pontról
legyenek adataink, bár ez a szám a területek kisebb mérete miatt egyes esetekben redukálódott
(összesen 84 pont). Ahol nem volt mód megfelelő számú kör kijelölésére, ott adott esetben
félköröket fektettünk le. Erre végül csak egy esetben került sor. A felmérést április végén végeztük,
és körülbelül egy hónap múlva, májusban ismételtük meg. A megfigyelés minden reggel napfelkelte
után félórával kezdődött, és a körök számától függően, de legkésőbb 9-10 óra körül fejeződött be.
Erős szél, illetve eső esetén a megfigyelést elhalasztottuk. Pontonként 10 percet töltve, akusztikus
és vizuális érzékelés alapján mértük fel a 100 méteren belül található madarakat. A
madármegfigyelések során felvett adatok alapján azon fajokat vettük be az elemzésbe (összesen 28at), melyek számára a gabonatábla potenciális élő-, ill. táplálkozó terület lehet, s ily módon
magyarázható jelenlétük, kötődésük és függésük a kérdéses területhez.

3.1.6. Tájszerkezet elemzés
A tájszerkezeti paraméterek esetében különbséget teszünk táji kompozíciós és konfigurációs
paraméterek között (Forman és Godron 1986; Batáry et al. 2008; Concepción et al. 2008). Előbbi az
aktuális tájhasználati állapotot írja le mennyiségi viszonyok alapján (százalékos területarányok,
Shannon-diverzitás, stb.), míg a táji konfiguráció a tájhasználati foltok (poligonok) térbeli helyzetét,
struktúráját mutatja (tájhasználati foltok száma, átlagos területe, szegélyek hossza, stb.). Hogy
tesztelhessük a tájhasználat, az egyes tájszerkezeti elemek szántóföldek élővilágára gyakorolt
esetleges hatását, légifotók alapján digitalizáltuk a madarak pontszámlálásánál kijelölt pontok,
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valamint a sárga vödör csapdák körüli 500 méter sugarú körben az egyes tájelemeket (Roschewitz

et al. 2005). A felvett területeket szántó, erdő, gyep, emberi építmény, mocsár és víz területi
kategóriákba soroltuk. Ezek adatai alapján kiszámítottuk a területtípusok Shannon-diverzitását
(továbbiakban H érték; H = - Σ (Pi * lnPi), ahol P az adott területtípus aránya, 0 és 1 közötti szám;
Batáry et al. 2007a). A tájszerkezet reprezentálására a féltermészetes élőhelyek százalékos arányát
választottuk, mely a gyepek, erdőfoltok és a mocsaras élőhelyek százalékos arányát fejezi ki a
mintavételi pontok 500 m sugarú körén belül, azaz a szántók, vízfelületek és emberi építmények,
utak elhagyásával készült (Gabriel et al. 2005; Clough et al. 2007). Ezen változó a Shannondiverzitással (Pearson korreláció: t = 8,07, R=0,79, p<0,001, df=40), a szántóföldek 500 méteren
belüli átlagos területével (Spearman: S= 16270,98, R=-0,32, p=0,039, df=40), valamint a szegélyek
teljes hosszával az 500 méter sugarú körön belül (Spearman: S=7443.01, R=0,39, p= 0.009, df=40)
egyaránt szignifikáns korrelációt mutatott, így megfelelő indikátora a táj konfigurációjának.

3.1.7. Statisztikai elemzés
A kezelés és a tájszerkezet gyomok, az egyes ízeltlábú csoportok és madarak faj- és egyedszámára,
valamint releváns funkcionális csoportjaikra gyakorolt hatását általános lineáris kevert modellekkel
vizsgáltuk. Ahol szükséges volt, a függő változók esetében transzformációt (fajszámokra
logaritmus, növényzeti borítási értékekre arcsinus) alkalmaztunk, hogy teljesítsük a modell
normalitásra vonatkozó feltételeit (Sokal és Rohlf 1981). Az egyes minták között a mintavételi
elrendezésből adódó térbeli függetlenség hiányát a random faktorok bevonásával vettük figyelembe.
Az elemzéseket R statisztikai program nlme és MASS csomagokkal végeztük (Venables és Ripley
2002; Pinheiro et al. 2010; R development core team 2011, version 2.10.1). Az alábbiakban
ismertetem a statisztikai elemzés részleteit az egyes taxoncsoportok esetén.

3.1.7.1. Növények
Az elemzések során mintavételi egységnek a kvadrátonként felvett adatokat tekintettük. Függő
változók voltak a teljes fajszám, gyomborítás, valamint az őshonos, archaeophyta, neophyta, LMNP
és HNP gyomok fajszáma és borítása. Magyarázó változók voltak a féltermészetes élőhelyek
aránya, a műtrágya nitrogén logaritmusa (kg/ha/év) és a transzektpozíció (szegély vs. belső). A
műtrágyák nitrogéntartalma általánosan alkalmazott indikátor a mezőgazdasági termelés intenzitás
biodiverzitásra kifejtett hatásának mérésére (Herzog et al. 2006; Kleijn et al. 2009). A magyarázó
változók közötti kétszintű interakciókat vizsgáltuk és a nem szignifikáns interakciókat eltávolítottuk
a modellből. Az alkalmazott random faktorok egymásba ágyazott elrendezésben: terület/transzekt.
Mivel gyomirtó szert egy terület kivételével mindenütt alkalmaztak, így ezt nem építettük be a fő
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modellbe, sőt, az ezen szempontból erősen torzított mintavétel miatt a gyomirtó hatásának
vizsgálatától végül eltekintettünk.

3.1.7.2. Pókok és futóbogarak
Pókok és futóbogarak esetében a sérült talajcsapdák 3. és 4. mintavételi körben tapasztalt magas
száma miatt ezen mintavételeket kihagytuk az elemzésből. Az első két alkalommal kapott fajszám
és abundancia értékeket csapdánként összevontuk. Ha egy csapda csak az egyik mintavételkor
sérült, a meglévő abundanciaértéket megkétszereztük. A fajszámot az adott területre vonatkozó
fajszám- és abundanciaértékek alapján rajzolt logaritmikus görbe egyenlete alapján becsültük,
melyre viszont csupán néhány esetben volt szükség (Southwood 1984). Ahol mindkét mintavételkor
elvesztettük a csapdát, az mint hiányzó érték került be az elemzésbe. A mintaelemszám 84,
figyelembe véve a két hiányzó adatot 82 volt.
A faj- és egyedszám-értékeket a féltermészetes élőhelyek százalékos aránya, a műtrágya
nitrogén (kg/ha/év), a rovarirtó szer alkalmazási száma és a transzektpozíció függvényében
teszteltük. Külön modellben vizsgáltuk a gyomok fajszámának, a növényzet magasságának és a
csupasz talajfelszín arányának hatását. Random faktorként építettük a modellbe a terület/transzekt
változókat, egymásba ágyazott elrendezésben.

3.1.7.3. Méhek
A méhek teljes faj-és egyedszámát, valamint a kis és nagy testméretű méhek faj- és egyedszámát
vizsgáltuk. Elsőként teszteltük a féltermészetes élőhelyek százalékos arányának, a műtrágya
nitrogén logaritmus (kg/ha/év), a rovarirtó szer alkalmazás számának és a transzektpozíciónak,
valamint az ezek között lévő kétszintű interakciók hatását. Külön modellben elemeztük a
rovarporozta növények fajszámának, a növényzet magasságának és a csupasz talajfelszín arányának
a hatását. Mindkét modellben a területet random faktorként alkalmaztuk.

3.1.7.4. Madarak
Madarak esetében a két megfigyelés (április vs. május) alkalmával megfigyelt egyedszám értékek
közül minden faj esetében a nagyobbat vettük figyelembe az adott körre vonatkozóan (Bibby et al.
1992). A teljes faj- és egyedszám mellett a mezei pacsirta (Alauda arvensis L.) és a sárga billegető
(Motacilla flava L.) a külön elemzéshez kellően magas számban voltak jelen, így itt fajszintű
vizsgálatot is végeztünk. Magyarázó változók voltak a féltermészetes élőhelyek százalékos aránya
500 méteren belül, a területek mérete (ha), a műtrágya nitrogén (kg/ha/év), a teljes növényzeti
borítás és a gyomok fajszáma. Egyaránt teszteltük a magyarázó változók lineáris és kvadratikus
hatását. A kvadratikus alakot nem-szignifikáns hatás esetén kizártuk a modellből. A teljes faj- és
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egyedszám esetén normál, a mezei pacsirta és a sárga billegető esetén Poisson modellt alkalmaztuk.
A területet random faktorként építettük a modellbe.

3.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén

3.2.1. Vizsgálati területek, mintavételi elrendezés
A Hevesi-sík ÉTT a Hevesi-sík és a Hevesi-ártér kistájak részeként Heves megye déli részén
helyezkedik el, területe több mint 50 ezer hektár (47°37'N, 20°31'E). A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program zonális célprogramjainak keretében 2002-ben alakult. Topográfiáját
tekintve alapvetően sík, főként gyepek és szántóföldek, kis számban erdőfoltok, csatornák, fasorok
alkotják. A fő termesztett kultúrák az őszi gabona, napraforgó és repce. A terület egyik
legkomolyabb értékét jelentik az itt élő ritka és veszélyeztetett madárfajok, melyek miatt bekerült az
Európai Jelentőségű Madárélőhelyek (IBA) jegyzékébe valamint a Natura 2000 területek közé. A
Magyarországon előforduló kb. 400 madárfajból 250 fajt észleltek már a területen. Legjelentősebb a
túzok (Otis tarda L.), parlagi sas (Aquila heliaca L.), kékvércse (Falco vespertinus L.), szalakóta
(Coracias garullus L.) költőállománya, valamint a nagy számban előforduló mezei pacsirta (Alauda

arvensis L.), sordély (Miliaria calandra L.) és sárga billegető (Motacilla flava L.) (Báldi et al.
2005). Az ÉTT kialakításának fő szakmai szempontja az itt élő túzok állomány fennmaradásának
biztosítása

volt,

támogatott

szántóföldi,

lucernatermesztési

és

gyepgazdálkodási

programcsomagokkal. A szántóföldi célprogramon belül előírt rövidtávú területpihentetés során
létrejött egy, két és hároméves ugarterületek élővilágát hasonlítottunk össze egymással, valamint

őszi vetésű búzaföldekkel és féltermészetes gyepekkel. A három különböző korú ugartípusból 6-6
(háromévesből a területi adottságok miatt csak 5) területet választottunk Besenyőtelek és Poroszló
térségében (7. ábra). Mindegyik ugar mellett közvetlenül egy-egy búzatábla, valamint összesen hat
gyep került kijelölésre (egy esetben két ugarhoz egy búzatábla tartozott). Tájszerkezeti elemzéseket
ezért nem alkalmaztunk, hiszen az egymás mellett levő táblák azonos tájszerkezeti hatásoknak
voltak kitéve, másrészt pedig vizsgálatunk ebben az esetben kifejezetten a kezelések közti
különbségek hatására koncentrált.
Az ugaroltatás a szántóföldi művelés részeként, az ötéves vetésforgó gazdálkodásban az
összterület 20-25 %-át érinti. A vetésforgó további elemei, öt évre vonatkoztatva: 20-25% gabona,
20-30% lucerna, 25-30% repce és egyéb takarmánynövények (borsó, kukorica, napraforgó, stb.). Az
ugaroltatás során a területeket 1-3 évre vonják ki a művelésből. Ennek kezdetén, az utolsó aratást
követően egy háromkomponensű magkeveréket vetnek el (két fűféle, pl. perje fajok Lolium spp. és
egy pillangós, leggyakrabban lucerna Medicago sativa L.). Évente egyszer, július 15-e után, azaz a
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talajon fészkelő madarak fő költési időszakát követően a növényzetet lekaszálják vagy szárzúzzák.
A búzatáblák kezelésében jelentős eltérések nem voltak, a felhasznált műtrágya átlagos nitrogén
hatóanyagtartalma 90 kg/ha/év volt. Évente egyszer permeteztek rovarirtó és gyomirtó szerrel,
hasonló vegyszereket használva. A gyepek extenzív kezelésűek voltak, műtrágya felhasználása
nélkül, legeltetve vagy évente egyszer kaszálva. A legnagyobb borítást elérő fűfélék voltak például
a réti perje (Poa pratensis L.), sovány csenkesz (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.) és a réti
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.). További karakterisztikus növényfajként volt jelen a magyar
cickafark (Achillea pannonica Scheele) és a magyar sóvirág (Limonium gmelinii Willd.). Az átlagos
területméret 20.97±1.78 ha volt.

7. ábra Mintavételéi területeink a Hevesi Érzékeny Természeti Területen.

3.2.2. Botanikai felvételezés
A területeken található növények fajszáma, a növényzet és a csupasz talajfelszín borítása, valamint
a növényzet magassága területenként tíz 2*2 méteres botanikai kvadrátban került felmérésre. A
kvadrátok kijelölése lólépés szerinti mintázat alapján, területek szegélyétől minimum 20 méterre
történt. A random módon kijelölt első kvadráttól lólépésben balra haladva jelöltük ki a második
kvadrátot, majd ugyanígy a következőket, míg el nem értük a tábla szélétől mért 20 méteres
szegélyzónát, melynél irányt váltva, jobbra haladva jelöltük ki a következőket. A lólépés során
megtett távolság a tábla mérete szerint változott. A választott távolságegység (két egység előre, egy
egység oldalra lépésben haladva) 10 m volt a 20 hektárnál kisebb, 25 m a 20-40 hektár méretű
táblák és 50 m a 40 hektárnál nagyobb táblák esetén. Kiszámítottuk a vegetációmagasság és a
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csupasz talajfelszín területen belüli variabilitását is, kivonva az egyes kvadrátokban mért értékeket a
területre jellemző átlagos értékből, majd átlagolva ezen különbségeket.

3.2.3. Ízeltlábúak mintavétele – Futóbogarak
Területenként öt etilén-glikollal töltött tölcséres talajcsapdát helyeztünk ki egymástól 20 méter
távolságra, minimum 50 méterre a szegélytől. Május és június folyamán három alkalommal,
alkalmanként egy hétig végeztünk mintavételt, melyek között egy hetes szüneteket tartottunk, a
csapdák lefedésével. A mintákból a futóbogarak kerültek fajszintű meghatározásra.

3.2.4. Ízeltlábúak mintavétele – Egyenesszárnyúak
Transzektmenti mintavételt alkalmaztunk, a területek méretétől függően 10, 20 illetve 30 percben
(5–30 ha: 10 perc, 30–40 ha: 20 perc, 40–55 ha: 30 perc) (Krauss et al. 2003). A mintavételre egy
alkalommal, augusztusban került sor, mivel főként akusztikus mintavétel révén a legtöbb faj ekkora
érte el a kifejlett, hangot adó fejlődési alakját. Megfigyeléseket egy fő végezte vizuális és
akusztikus módszerrel fajszinten meghatározva az előre, jobbra és balra érzékelt egyedeket, reggel 9
és délután 6 óra között, kedvező időjárási körülmények (napsütés, gyenge szél) mellett. A 10, 20, 30
perces transzekteket 5 perces mintavételi egységekre bontottuk, köztük 30-40 m távolságot hagyva.
A területenként felvett faj- és egyedszámokat összevontuk.
Az ötperces alminták által lehetőségünk nyílt fajszám-akkumulációs görbék készítésére,
ezáltal az egyes területek becsült fajszámának (Abundance-based Coverage Estimator, ACE)
számítására (EstimateS, Version 8.20, Colwell 2009). A megfigyelt fajszámot elosztva az ACE
értékkel területenként fajtelítődést számoltunk. Ez 90,9% volt a gabonaföldeken, 79,4% az egyéves,
75,6% a kétéves, 85,4% a hároméves ugarokon és 82,5% a gyepeken. Mivel a fajtelítődés 80%-nál
alacsonyabb volt két habitat típus esetében is, így a becsült fajszámot is teszteltük a magyarázó
változók függvényében. A megfigyelt abundancia értékek mellett az egyedszámot a 20 és 30 perces
területeken is 10 percre standardizáltuk.

3.2.5. Ízeltlábúak mintavétele – Lepkék
A lepkék mintavétele az egyenesszárnyúakhoz hasonlóan transzektmenti megfigyeléssel történt,
ugyanúgy 10, 20 illetve 30 percben, május és augusztus között összesen négy alkalommal, az egyes
mintavételek között négy hetes szünetekkel. A 20 és 30 perces mintavételek esetében azokat 10
perces mintavételi egységekre osztottuk. Megfigyeléseinket reggel 9 és délután 6 óra között,
megfelelő időjárási körülmények (min. 18 °C, max 20 km/h szélerősség) mellett végeztük. A
mintavételt egy személy végezte, aki állandó, kb. 50 m/perc sebességgel haladva jegyezte fel a
transzekt mentén, előre, jobbra és balra 5-5 méteren belül látott lepkéket, fajszinten határozva. A
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határozáshoz bizonyos esetekben szükséges volt az egyedek hálóval történő megfogása. A négy
mintavételi alkalom során felvett adatokat transzekt szinten összevontuk.
A lepkék mintavétele tíz perces mintavételi egységekben történt, így ez esetben nem volt
lehetőségünk fajtelítődést számolni a kis területeken (összesen 10 perces mintavétel). Ezért, hogy
minden terület összehasonlítható legyen területmérettől függetlenül, azon területek esetében,
melyeken 20 illetve 30 percben történt a mintavétel, kiszámoltuk az ACE értékeket 10 percre
vonatkoztatva. A kis területek esetében a megfigyelt értékeket használtuk az elemzésben. Hogy
elkerüljük a szezonális változások hatását és a potenciális fajkicserélődést, a négy időbeli ismétlés
első 10 percéből származó adatokat területenként összevontuk. Hasonlóképpen a második és
harmadik tíz perc adatait is. A megfigyelt abundancia értékek mellett az egyedszámot 20 és 30
perces területeken is 10 percre standardizáltuk.

3.2.6. Ízeltlábúak mintavétele – Méhek
Méhek mintavételére színes vödörcsapdákat alkalmaztunk (Duelli et al. 1999). Területenként egy
karóra egy fehér, egy sárga, egy kék és egy zöld csapda került kihelyezésre, a területek belsejében,
minimum 100 méterre a szegélytől. A csapdák 40 cm-rel voltak a vegetáció felett, és a vegetáció
növekedésével feljebb emeltük őket. A négy különböző színt spektrofotometriás vizsgálat alapján
választottuk, úgy hogy az általuk emittált különböző hullámhosszúságú fény lefedje a méhek által
érzékelt 450-650 nm közti hullámhosszúságú tartományt (Chittka et al. 1994). A mintavétel során
négy egymást követő héten, hetente ürítettük a csapdákat május és június folyamán. A csapdákba
etilén-glikol és víz elegyét töltöttük (1/4, v/v), és egy csepp folyékony szappant, mely csökkentve a
víz felületi feszültségét növelte a csapdázás hatékonyságát. A méhek fajszinten kerültek
meghatározásra. A négy mintavételi kör során, valamint a különböző színű csapdák mintáiból az
adatokat terület szinten összevontuk.

3.2.7. Madarak relatív abundancia becslése
Madarak mintavétele relatív abundancia becsléssel történt, pontszámlálás módszerével (Bibby et al.
1992; Báldi et al. 1997; Szép és Nagy 2002). A mintavételi területeket 100 méter sugarú körökkel
fedtük le, kerülve a területek szegélyét, melyekben öt percet töltve jegyeztük fel a látott és hallott
madarakat. A mintavételre két alkalommal, 2008 áprilisában és májusában került sor. A két
mintavételi alkalom során a pontok sorrendjét felcseréltük. A felmérés csak jó időjárási
körülmények között (szél- és esőmentes), napfelkeltétől 9-10 óráig folyt. A látott és hallott
egyedeket feljegyeztük, de a csupán átrepülő, nem vadászó madarakat figyelmen kívül hagytuk. Az
elemzések során minden faj esetében a két mintavétel közül pontonként a magasabb egyedszám
értéket vettük figyelembe. A fajokat táplálkozásuk alapján csoportosítottuk a következők szerint:
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rovarevők (ide sorolva azon fajokat is, melyek makrogerinctelenekkel és nem növényi eredetű
táplálékkal táplálkoznak), magevők és ragadozó madarak (Haraszthy 1998). Számos faj mind
rovarevőként, mind magevőként klasszifikálható volt, ezek faj-és egyedszám értékét egyenlő
mértékben osztottuk el a két csoport között (Atkinson et al. 2002). A ragadozó madarak száma túl
alacsony volt, még az adatokat területszinten összevonva is, így ezt a csoportot végül kizártuk a
további elemzésekből. A fajokat csoportosítottuk továbbá európai természetvédelmi megítélésük
alapján is, a SPEC (Species of European Conservation Concern) kategóriarendszert alapul véve
(Burfield és van Bommel 2004). Ez veszélyeztetettségi státuszuk alapján globálisan veszélyeztetett
(SPEC1),

előfordulásuk

szempontjából

túlnyomóan

európai

és

Európában

kedvezőtlen

természetvédelmi helyzetű (SPEC2), valamint Európában kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű,
de nem Európában koncentrálódó populációjú (SPEC3) fajokat különít el. A SPEC1, SPEC2 és
SPEC3 kategóriákat egybevontuk, így SPEC és nem-SPEC (a listán nem szereplő) fajokat
elkülönítve.

3.2.8. Statisztikai elemzés
A habitat típus (öt szintű fix faktor: őszi gabona, egy-, két- és hároméves ugar, gyep), valamint az
ízeltlábúak és madarak esetében a növényzet hatását általános lineáris kevert modellekkel
vizsgáltuk. Mivel a habitat típus és a növényzeti paraméterek között szignifikáns kapcsolat volt, így
ezek hatását a területek ízeltlábú és madár közösségeinek faj-és egyedszámára külön modellekben
vizsgáltuk. Ahol szükséges volt, a függő változókat transzformáltuk (fajszámokra logaritmus,
növényzeti borítás értékekre arcsinus), hogy teljesüljenek a modell reziduálisok normalitásra
vonatkozó feltételei (Sokal és Rohlf 1981). Az egyes minták között a mintavételi elrendezésből
adódó térbeli függetlenség hiányát random faktorok bevonásával vettük figyelembe: az ugar-gabona
területek páros elrendezését a pozíció, az adott területen belül lévő minták közti térbeli kapcsolatra
a terület nevű random faktort építettük a modellekbe. Az egyes habitat típusok páros
összehasonlítása Tukey-HSD post hoc teszttel történt. Az elemzéseket R statisztikai programmal és
annak nlme, stats és gplots programcsomagjaival végeztük (Bolker et al. 2010; Pinheiro et al. 2010;
R Development Core Team 2011, version 2.10.1). Az alábbiakban ismertetem a statisztikai elemzés
részleteit az egyes taxoncsoportok esetén.

3.2.8.1. Növények
A növények fajszámát, a vegetáció magasságát, a csupasz talajfelszín borítását, valamint a
vegetációmagasság és csupasz talajfelszín területen belüli variabilitását hasonlítottuk össze az egyes
habitat típusok között.
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3.2.8.2. Futóbogarak, egyenesszárnyúak, lepkék, méhek
A habitat típus és a növény fajszám (méhek esetében csak a rovarporozta virágos növények
fajszáma) hatását a következő függő változókon teszteltük: futóbogarak, egyenesszárnyúak, lepkék,
méhek megfigyelt fajszáma és abundanciája, az egyenesszárnyúak és lepkék becsült faj- (ACE) és
egyedszáma (10 percre standardizálva).

3.2.8.3. Madarak
Az ugaroltatás hatékonyságát madarak esetében az ugarokon és a gabona területpárjukon
megfigyelt fajszám és abundancia értékek különbségeként mértük (ugar-gabona; Kleijn et al. 2006).
Mivel páron belüli területek egymás mellett helyezkedtek el, így a rajtuk megfigyelt madár faj-és
egyedszám kialakításáért gyakorlatilag csak a kezelés lehetett felelős, tájszerkezeti és egyéb
paraméterek azonosnak tekinthetők. A területek méretbeli különbségének ellensúlyozására a nyers
pontszámlálás adatokat egy környi területre (3,14 ha) standardizáltuk minden területen. Az egyes
területeken lévő, különböző területnagyságból fakadó különböző mintavételi befektetésből
származó fajszámértékeket standardizáltuk (Manu Tao érték, EstimateS software; Colwell 2009).
Az ugar-gabona párok közti különbséget t-teszttel vizsgáltuk. A hatékonyság változását az ugarok
korának függvényében általános lineáris modellel teszteltük.
A rovarevő, magevő, SPEC és nem-SPEC fajok faj- és egyedszámát egyrészt a habitat típus,
másrészt a növény fajszám, növényzeti magasság és csupasz talajfelszín, harmadrészt pedig a
vegetációmagasság és a csupasz talajfelszín variabilitásának függvényében vizsgáltuk. Az egyes
magyarázó változók közti szignifikáns interkorrelációk miatt ehhez az említett három külön
modellre volt szükség.

3.2.8.4. Többváltozós elemzés
A habitat típus és a növény fajszám (méhek esetében rovarporozta növények fajszáma) hatását a
rovar- és madárközösségekre parciális redundancia analízissel (RDA) mértük, futóbogarakra,
egyenesszárnyúakra, méhekre, lepkékre és madarakra külön-külön. A fajmátrixokat egy Euklideszitávolságon alapuló ún. Hellinger-transzformációval transzformáltuk, mely lehetővé teszi az RDA
használatát a sok nulla értéket tartalmazó közösség adatok esetén (Legendre és Gallagher 2001). A
számításokhoz az R program vegan programcsomagját alkalmaztuk (version 2.10.1, Oksanen et al.
2010; R Development Core Team 2010).
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3.3. Hozzájárulásom a vizsgálatokhoz és a vizsgálatokból készült publikációkhoz

A dolgozatban ismertetett vizsgálatok számos ember közös munkáján alapulnak, ezért ebben a
fejezetben röviden összefoglalom személyes hozzájárulásomat az eredményekhez.
A kiskunsági és hevesi vizsgálatokban egyaránt részt vettem a vizsgálat megtervezésében,
az ehhez kapcsolódó adatgyűjtésben (kérdőíves felmérés a kiskunsági gazdák körében, terepbejárás,
a gazdálkodókkal való folyamatos kapcsolattartás, a nemzeti parkok kollégáival való egyeztetés),
valamint a szükséges mintavételi, terepi és laboreszközök beszerzésében. Mindkét vizsgálatban
részt vettem és főként a hevesi vizsgálat esetében én koordináltam a terepi mintavételt, részt véve
annak minden lépésében, részében, egyes csoportok (növények, lepkék, egyenesszárnyúak,
madarak) esetében más, azon csoportokat jól ismerő kollégák segítségével. Magam végeztem a
talajcsapdákkal és színes vödörcsapdákkal gyűjtött pók, futóbogár és méh minták válogatását,
melyeket ezt követőn taxonómus szakemberekkel határoztattunk meg. Én végeztem az adatok
összerendezését, Batáry Péter útmutatásai alapján a tájszerkezet elemzést a kiskunsági vizsgálatban,
valamint az adatok statisztikai elemzését, és a társszerzők korrekciói és javaslatai mellett a
kéziratok megírását.

36

4. EREDMÉNYEK

4.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása
4.1.1. Növények
A mintavétel során összesen 149 növényfajt találtunk, ezek közül 70 volt őshonos, 66 archeophyta
és 13 neophyta. A Borhidi-féle nitrogénigény skála alapján 106 fajt soroltunk az LMNP és 43 fajt a
HNP kategóriába (Melléklet 2.1). A műtrágya nitrogén hatása szignifikánsan negatív volt az
archeophyták és az LMNP gyomok fajszámára és az őshonos gyomok borítására (2. táblázat). A
gyomok fajszáma és borítása minden kategória esetén magasabb volt a táblák szegélyében, mint a
táblák belsejében, a szegélytől 50 m távolságra (8. ábra). Az 500 m sugarú körben elhelyezkedő
féltermészetes élőhelyek százalékos aránya pozitívan hatott a teljes, archeophyta és LMNP gyomok
fajszámára (2. táblázat, 9. ábra).
(A)

Fajszám

14

Szegély
Belső

12
10
8
6
4
2
0
Teljes

Őshonos Archeo

Neo

LMNP

HNP

Növényzeti kategóriák

(B)

Borítás

35
30

Szegély
Belső

25
20
15
10
5
0
Teljes

Őshonos Archeo

Neo

LMNP

HNP

Növényzeti kategóriák

8. ábra A gyomok átlagos (±SE) (A) fajszáma és (B) borítása a kiskunsági gabonaföldek
szegélyében és belső régiójában az alábbi kategóriák szerint: teljes fajszám és borítás; a
Magyarországon őshonos, archeophyta és neophyta gyomok; LMNP=alacsony és közepes
nitrogénigényű, HNP= magas nitrogénigényű gyomfajok. Az általános lineáris kevert modellek
alapján a szegély és belső területek közti különbség minden esetben szignifikáns volt.
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2. táblázat A tájszerkezet, kezelés és a területen belüli térbeli pozíció hatása a kiskunsági
gabonaföldek gyomnövényzetére az általános lineáris kevert modellek alapján.
Féltermészetes élőhelyek (%)a
df
F
p

Log-műtrágya (kg N/ha)
df
F
p

df

Transzekt pozíciób
F
p

Növény fajszám
Teljes
Őshonos
Archeophyton
Neophyton
LMNPe
f

HNP
Borítás
Teljes
Őshonos
Archeophyton
Neophyton
LMNP
HNP
a

21
22
21
22

11,91
1,23
17,62
0,95

0,002
0,279
0,001
0,341

+c

21

13,30

0,002

+

22

1,30

22
22
22
22
22
22

0,28
0,19
1,41
1,16
1,93
0,73

16
16
16
16

3,85
0,54
10,29
4,05

0,067
0,474
0,006
0,061

16

7,89

0,013

0,267

16

0,43

0,521

0,599
0,668
0,248
0,293
0,178
0,403

16
16
16
16
16
16

3,12
7,86
0,89
4,14
1,53
0,90

0,097
0,013
0,359
0,059
0,234
0,358

+

-

-

21
22
21
22

33,03
31,68
15,90
14,39

<0,001
<0,001
0,001
0,001

Szd
Sz
Sz
Sz

16

7,89

0,013

Sz

22

18,96

<0,001

Sz

22
22
22
22
22
22

28,17
25,25
23,05
4,73
35,02
8,65

<0,001
<0,001
<0,001
0,041
<0,001
0,008

Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz

féltermészetes élőhelyek százalékos aránya a gabonaföldek 500 m sugarú körzetében; b a területen

belüli térbeli pozíció (szegély vs. szegélytől 50 m a terület belső zónája); c pozitív (+) és negatív (-)
hatás;

d

magasabb érték a szegélyben (Sz) illetve a terület belsejében (B);

e

alacsony és közepes

f

nitrogénigényű gyomnövény fajok; magas nitrogénigényű fajok.
A transzektpozíció és a féltermészetes élőhelyek százaléka között a teljes gyomfajszám esetében
marginálisan szignifikáns (df = 21, F = 4.28, p = 0.051), az archeophyta (df = 21, F = 4,50, p =
0,046) és LMNP (df = 21, F = 5,57, p = 0,028) gyomok esetében szignifikáns interakciót találtunk.
Ez az eredmény nagyobb eltérésre utal a táblák szegélyének és belsejének gyomfajszáma között a
féltermészetes élőhelyek magasabb aránya esetén, mint a homogénebb tájszerkezetben lévő táblák
esetén (9. ábra).
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9. ábra A gabonaföldek 500 m sugarú körzetében lévő féltermészetes élőhelyek százalékos
arányának hatása (A) a teljes gyomfajszámra, valamint (B) az archeophyta és (C) LMNP (alacsony
és közepes nitrogénigényű) gyomfajok fajszámára a kiskunsági gabonaföldek szegélyében (kör) és
belső zónájában (háromszög). Az általános lineáris kevert modellek által illesztett regressziós
egyenesek szaggatott (szegély) és folytonos (belső zóna) vonallal láthatók.

4.1.2. Pókok és futóbogarak
A talajcsapdák mintaanyagából 147 pókfaj 2438 egyedének, valamint 87 futóbogár faj 2566
egyedének az adatait elemeztük (Melléklet 2.2 és 2.3). A pókok és futóbogarak fajszáma és
abundanciája a gabonatáblák szélén szignifikánsan magasabb volt, mint a táblák belső zónájában (3.
táblázat). A féltermészetes élőhelyek arányának, valamint a műtrágya és rovarirtó szer
alkalmazásának nem volt hatása. A gyomnövények fajszáma a pókok fajszámát szignifikánsan
pozitívan befolyásolta (4. táblázat).
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3. táblázat A tájszerkezet, a táblán belüli térbeli pozíció és a kezelés hatása a kiskunsági
gabonaföldek ízeltlábú csoportjaira az általános lineáris kevert modellek alapján. A szignifikáns
hatásokat félkövéren szedett p-értékek jelzik.
b

gabonaföldek 500 m sugarú körzetében;

a

féltermészetes élőhelyek százalékos aránya a

a területen belüli térbeli pozíció (Sz=szegély vs.

B=szegélytől 50 m a terület belső zónája); c pozitív (+) és negatív (-) hatás.
Féltermészetes élőhelyek (%)a
df
F
p

df

F

Csapdapozíció
p

df

Műtrágya (kg N/ha)
F
p

Rovarirtó alkalmazás száma
df
F
p

Futóbogarak
Fajszám
Abundancia
Pókok
Fajszám
Abundancia
Méhek
Fajszám
Teljes
Kis testméretű
Nagy testméretű
Abundancia
Teljes
Kis testméretű
Nagy testméretű

22
22

0,66
0,12

0,427
0,729

22
22

27,86
6,20

<0,001 Szb
0,021 Sz

15
15

0,65
1,72

0,434
0,209

15
15

0,55
2,89

0,472
0,110

22
22

0,70
1,25

0,411
0,276

22
22

40,91
9,27

<0,001 Sz
0,006 Sz

15
15

0,19
0,05

0,666
0,819

15
15

1,23
0,36

0,286
0,558

22
22
17

3,00
3,09
0,01

0,097
0,093
0,912

22
22
17

1,49
1,54
0,00

0,235
0,228
0,999

15
15
14

3,92
2,82
1,49

0,066
0,114
0,243

15
15
14

5,59
4,42
2,16

0,032 –
0,053 (–)
0,164

22
22
22

0,61
1,17
1,49

0,444
0,291
0,236

22
22
22

9,42
7,89
4,41

0,006
0,010
0,048

15
15
15

12,48
12,66
2,18

0,003 –c
0,003 –
0,161

15
15
15

4,70
4,01
4,14

0,047 –
0,064 (–)
0,060 (–)

B
B
B

4. táblázat A növényzet hatása az egyes ízeltlábú csoportokra a kiskunsági gabonaföldeken az
általános lineáris kevert modellek alapján. a pozitív (+) és negatív (-) hatás.
Növény fajszám
F
p

df
Futóbogarak
Fajszám
Abundancia
Pókok
Fajszám
Abundancia
Méhek
Fajszám
Teljes
Kis testméretű
Nagy testméretű
Abundancia
Teljes
Kis testméretű
Nagy testméretű

21
21
21
21

2,54
1,89

0,126
0,183

a
18,93 <0,001 +
3,54 0,074

df

Vegetáció magasság (cm)
F
p

Csupasz talajfelszín (%)
df F
p

21
21

0,30
0,10

0,590
0,758

21
21

1,55
2,51

0,227
0,128

21
21

0,27
0,09

0,609
0,764

21
21

0,00
0,89

0,981
0,358

21
21
21

2,05
1,54
0,19

0,167
0,228
0,667

21
21
21

0,04
0,08
0,00

0,843
0,780
0,967

21
21
21

1,94
1,97
0,00

0,179
0,175
0,994

21
21
21

0,97
0,73
3,87

0,336
0,402
0,063

21
21
21

0,30
0,35
0,14

0,592
0,563
0,716

21
21
21

0,98
0,95
0,36

0,332
0,342
0,557

4.1.3. Méhek
A vizsgálat hat hete alatt 105 faj összesen 4884 egyedét fogtuk (Melléklet 2.4). A fajok 92,76%-a
az Andrena (7,14%), Halictus (75,34%) és Lasioglossum (10,28%) nemekhez tartozott; összesen 99
kis testméretű és hat nagy testméretű faj volt, köztük öt Bombus és a háziméh (Apis mellifera L.). A
műtrágya nitrogén negatívan hatott a méhek teljes egyedszámára és a kis testméretű méhek
abundanciájára, de nem volt hatással a nagyobb testméretű fajokra (3. táblázat). A teljes fajszám,
40

valamint a kis testméretű méhek fajszáma és a nagyok abundanciája szignifikánsan, a teljes
abundancia marginálisan alacsonyabb volt rovarirtó szer alkalmazása esetén (df. = 1,16, F = 3,73, p
= 0,071; 3. táblázat, 10. ábra).

(A)
20

*
*

Méh fajszám

16

*

Teljes
Kis testméretű
Nagy testméretű

*

12

8

4

0
0

1

Rovarirtó szer alkalmazás száma

(B)
2.5

Teljes

Log-méh abundancia

Kis testméretű
Nagy testméretű

2

1.5

1

*
0.5

*

0
0

1

Rovarirtó szer alkalmazás száma
10. ábra Méhek (A) faj-és (B) egyedszáma funkcionális csoportok szerint a gyomirtó alkalmazás

függvényében. (*Szignifikáns eltérés a kétféle kezelés között az egyes csoportok esetén.)
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A gabonatáblák belső régiójában több fajt és egyedet fogtunk, mint a táblák szegélyében (3.
táblázat). A transzektpozíció és a műtrágya nitrogén hatóanyag tartalma között szignifikáns negatív
interakciót találtunk a méhek teljes abundanciája esetén (df = 21, F = 8,04, p = 0,003), azaz a földek
szegélye és belső régiója közti különbség kisebb volt az intenzívebb műtrágyázás esetében (11.
ábra). A féltermészetes élőhelyek aránya, valamint a rovarporozta növények fajszáma és borítása
nem befolyásolta a méhek faj- és egyedszámát.

11. ábra A műtrágyázás hatása a méhek teljes egyedszámára a kiskunsági gabonaföldek

szegélyében (négyzet) és belső zónájában (kör). Szaggatott vonal jelzi az illesztett modellt a
szegélyben felvett értékekre, folytonos vonal a belső zónában mért értékekre.

4.1.4. Madarak
Összesen 28 madárfaj 682 egyedét észleltük a felmérés során (22 faj, 415 egyed áprilisban és 18 faj,
265 egyed májusban). A két felmérési alkalmat összegezve, és fajonként a magasabb abundancia
értékeket választva az elemzésekben szereplő teljes egyedszám 536 volt (Melléklet 2.5). Az
összfajszámot csak a teljes növényzeti borítás befolyásolta. Kevesebb madárfajt és egyedet
figyeltünk meg azokon a gabonaföldeken, ahol a növényzet borítása nagyobb volt, mint 85% (5.
táblázat, 12. ábra).
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5. táblázat A kezelés, a tájszerkezet és a növényzet hatása a madarak fajszámára, abundanciájára és

a két leggyakoribb fajra a kiskunsági gabonaföldeken az általános lineáris kevert modellek alapján.
A modellszelekció során a nem szignifikáns kvadratikus változókat kizártuk. Az egyes hatások
irányát + (pozitív) és – (negatív) jelek mutatják. A szignifikáns hatásokat a félkövéren szedett pértékek jelzik.
df
Féltermészetes élőhelyek (%)a
(Félterm. éh.)^2
Terület méret
(Terület méret)^2
Műtrágya (kg N/ha)
(Műtrágya)^2
Növényzet borítása
(Növényzet borítása)^2
Gyomok fajszáma
(Gyomok fajszáma)^2
a

Fajszám
F
p

df

Abundancia
F
p

df

Mezei pacsirta
F
p

df

Sárga billegető
F
p

64

1,15

0,288

64

2,61

0,111

63

11,33

0,001 + 64

36,51

<0.001 –

64

1,60

0,211

64

8,70

0,805

13

0,52

13
13
13

0,00
5,20
0,16

0,957
13
0,040 – 13
0,693
13

0,17
7,02
1,97

0,689
13
0,020 –
0,184
13
13

9,58

0,387
64
<0.001 –
0,820
13
13
0,009 + 13

0,006 +

0,06

0,76
19,36
0,05

8,16

13

0,004 + 63
63
0,482

0,87
10,56
0,08

0,369
0,006 –
0,785

6,39
8,90

0,025 + 13
0,011 –

0,25

0,629

féltermészetes élőhelyek aránya (%) a madárfelvételi pontok 500 m sugarú körzetében

12. ábra A madarak egyedszámának változása a teljes növény borítás (gabona+gyomfajok)

függvényében és az általános lineáris kevert modell alapján illesztett görbe.
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A nagyobb táblákon több madár volt. A mezei pacsirta egyedszámára pozitívan hatott a
féltermészetes élőhelyek magasabb aránya a vizsgált gabonaföldek 500 m sugarú körzetében (13.A
ábra), viszont alacsonyabb volt a 100 hektárnál nagyobb területeken. A növényzet borítása és a
gyomok fajszáma pozitívan hatott a mezei pacsirta abundanciájára, legmagasabb értéket 21 gyomfaj
esetén mutatva (5. táblázat, 14. ábra). A sárga billegető egyedszáma csökkent a féltermészetes
területek arányának növekedésével (13.B ábra), nőtt a gabonaföldek méretével és alacsonyabb volt
a legmagasabb műtrágya nitrogén dózisok esetén (5. táblázat, 15. ábra).

13. ábra A (A) mezei pacsirta és a (B) sárga billegető egyedszámának változása az 500 m sugarú

körben lévő féltermészetes élőhelyek arányának (%) függvényében. A reziduális egyenest az
általános lineáris kevert modellek alapján illesztettük.

14. ábra A mezei pacsirta egyedszámának alakulása a gabonaföldeken lévő gyomok fajszámának

függvényében.
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15. ábra A sárga billegető egyedszáma a gabonaföldeken felhasznált műtrágyák

nitrogéntartalmának függvényében.
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4.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén

4.2.1. Növények
A vizsgálati területeken összesen 171 növényfajt találtunk (Melléklet 2.6). A vizsgált összes
vegetáció paraméter, azaz a növény fajszám, a vegetáció magassága, a csupasz talajfelszín aránya,
továbbá az utóbbi kettő területen belüli variabilitása eltérő volt az egyes habitat típusok között (6.
táblázat).
6. táblázat A habitat típus (őszi gabona, egy-, két- és hároméves ugar, féltermészetes gyep) hatása a

területek növényzetére az általános lineáris kevert modellek alapján (szignifikáns hatások
félkövéren).
df
Növény fajszám
Vegetáció magasság
Csupasz talajfelszín
Vegetáció magasság variabilitás
Csupasz talajfelszín variabilitás

13
13
13
13
13

Habitat típus
F
p
35,16 <0,001
3,29
0,045
11,92 <0,001
8,34
0,001
15,04 <0,001

A növények fajszáma az ugarokon és a féltermészetes gyepeken magasabb volt, mint a
gabonaföldeken, az ugarok korának emelkedésével nem-szignifikáns, növekvő trendet mutatott és
magasabb volt az ugarokon, mint a gyepeken (16.A ábra). A vegetáció magassága hasonló volt a
gabonaföldeken és az egyéves ugarokon, de szignifikánsan alacsonyabb a két és háromévesen
ugarokon és a féltermészetes gyepeken (16.B ábra). A csupasz talajfelszín aránya az ugarokon
szignifikánsan meghaladta a gabonaföldeken és gyepeken mért értékeket, és az ugarok korának
növekedésével nem-szignifikáns emelkedést mutatott (16.C ábra). A vegetáció-magasság
variabilitása hasonlóan alakult az ugarokon és gyepeken, jóval meghaladva gabonaföldeket (16.D
ábra). A csupasz talajfelszín variabilitása az ugarokon magasabb volt, mint a gabonaföldeken, a
gyepek viszont nem mutattak különbséget a többi habitat típushoz képest (16.E ábra).

46

16. ábra Átlagos (A) növény fajszám, (B) vegetáció magasság, (C) csupasz talajfelszín, (D)
vegetáció magasság variabilitás és (E) csupasz talajfelszín variabilitás őszi gabonaföldeken, egy-,
két- és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken a Hevesi-sík Érzékeny Természeti
Területen. Átlag ± 95% konfidencia intervallum. (Az azonos betűk azt jelölik, hogy mely habitat
típusok között nincs szignifikáns eltérés. Minden habitat típusnak van egy saját betűjele (gabona=a;
ugar1=b; ugar2=c; ugar3=d; gyep=e); emellé kerülnek azok a betűk, amelyek az ábrán előbbre levő
azon habitat típust jelölik, amelyiktől az adott habitattípus értéke nem különbözik szignifikánsan.)
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4.2.2. Futóbogarak, egyenesszárnyúak, lepkék és méhek
A mintavételek során összesen 77 futóbogár faj 23382 egyedét, 28 egyenesszárnyú faj 2160
egyedét, 29 lepkefaj 1940 egyedét, valamint 95 méhfajt és 6791 egyedét fogtuk meg, illetve
észleltük a vizsgálati területeken (Melléklet 2.7; 2.8; 2.9; 2.10). A habitat típus szignifikáns hatású
volt a futóbogarak, egyenesszárnyúak és lepkék megfigyelt és becsült fajszáma, mind a négy
taxoncsoport abundanciája és a lepkék becsült abundanciája esetében (7. táblázat). Az
egyenesszárnyúak mintavételénél minden területen csak az első tíz perc adatait figyelembe véve a
habitat típus hatása nem volt szignifikáns.

7. táblázat A habitat típus hatása a futóbogarak, egyenesszárnyúak, lepkék és méhek mintavétel
szerinti faj- és egyedszámára, valamint az egyenesszárnyúak és lepkék becsült faj- és egyedszámára

őszi gabona földeken, egy-, két és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken az általános
lineáris kevert modellek alapján, a Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen. A szignifikáns
hatásokat félkövérrel szedett p-érték jelzi.

df
Fajszám (területegységre standardizált)
Futóbogarak
Egyenesszárnyúak
Méhek
Lepkék
Abundancia
Futóbogarak
Egyenesszárnyúak
Méhek
Lepkék
Fajszám (becsült, ACE)
Egyenesszárnyúak
Lepkék
Abundancia - első 10 perc (egyenlő mintanagyság)
Egyenesszárnyúak
Lepkék

F

Habitat
p

13
13
13
13

8,56
10,27
2,40
24,82

0,001
<0,001
0,103
<0,001

13
13
13
13

6,66
4,69
3,36
51,38

0,004
0,015
0,043
<0,001

13
13

5,79
30,01

0,007
<0,001

13
13

2,31
21,38

0,112
<0,001

A legkevesebb futóbogár, egyenesszárnyú és lepke fajt és egyedet a gabonaföldeken találtuk (17.AF ábra). A futóbogarak fajszáma a két-és hároméves ugarokon szignifikánsan magasabb volt, mint a
többi területen, abundanciájukban nem volt különbség az egyes habitat típusok között (17.A, B
ábra). Az egyenesszárnyúak megfigyelt fajszáma lineáris növekvő trendet mutatott az ugarok
korának emelkedésével, legmagasabb értéket a gyepen mutatva (17.C ábra). Megfigyelt
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egyedszámuk a két-és hároméves ugarokon volt a legmagasabb (17.D ábra). A lepkék fajszáma már
az egyéves ugarokon szignifikánsan nagyobb volt, mint a gabonaföldeken, a két-és hároméves
ugarokon és féltermészetes gyepeken is hasonlóan alakult (17.E ábra). Megfigyelt és becsült
egyedszámuk a gyepeken szignifikánsan magasabb volt, mint az egy- és kétéves ugarokon (17.F
ábra). A méhek faj- és egyedszámát tekintve nem találtunk különbséget az egyes habitat típusok
között (17.G, H ábra).
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17. ábra Átlagos (A) futóbogár, (C) egyenesszárnyú, (E) lepke és (G) méh fajszám, valamint
átlagos (B) futóbogár, (D) egyenesszárnyú, (F) lepke és (H) méh abundancia őszi gabonaföldeken,
egy-, két- és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken a Hevesi-sík Érzékeny Természeti
Területen. Átlag ± 95% konfidencia intervallum. (Az azonos betűk azt jelölik, hogy mely habitat
típusok között nincs szignifikáns eltérés. Minden habitat típusnak van egy saját betűjele (gabona=a;
ugar1=b; ugar2=c; ugar3=d; gyep=e); emellé kerülnek azok a betűk, amelyek az ábrán előbbre levő
azon habitat típust jelölik, amelyiktől az adott habitattípus értéke nem különbözik szignifikánsan.)
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A növényfajszám szignifikánsan pozitívan korrelált a futóbogarak, az egyenesszárnyúak és a lepkék
megfigyelt, valamint az egyenesszárnyúak és lepkék becsült fajszámával, ezen kívül az
egyenesszárnyúak megfigyelt és a lepkék megfigyelt és becsült abundanciájával (8. táblázat). A
rovarporozta növények fajszáma nem hatott szignifikánsan a méhek faj- és egyedszámára. A
növényzeti magasság az egyenesszárnyúak megfigyelt és becsült fajszámára volt negatív hatással. A
csupasz talajfelszín negatívan hatott az egyenesszárnyúak fajszámára.

8. táblázat A növény fajszám, vegetáció magasság és a csupasz talajfelszín százalékos borításának
hatása az egyenesszárnyúak és lepkék megfigyelt és becsült faj- és egyedszámára, valamint a
futóbogarak és méhek mintavétel szerinti faj- és egyedszámára őszi gabona földeken, egy-, két és
hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken az általános lineáris kevert modellek alapján, a
Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen. A szignifikáns hatásokat félkövérrel szedett p-érték
jelzi.
df
Fajszám (területegységre standardizált)
Futóbogarak
Egyenesszárnyúak
Méhek
Lepkék
Abundancia
Futóbogarak
Egyenesszárnyúak
Méhek
Lepkék
Fajszám (becsült, ACE)
Egyenesszárnyúak
Lepkék
Abundancia - első 10 perc (egyenlő mintanagyság)
Egyenesszárnyúak
Lepkék

F

Növény fajszám
p

14
14
14
14

13,75
11,91
3,61
40,87

0,002
0,004
0,078
<0,001

14
14
14
14

2,11
4,92
0,58
34,76

14
14
14
14

F
+
+
(–)
+

Vegetáció magasság
Csupasz talajfelszín
p
F
p
4,13
5,31
0,06
0,95

0,062
0,037 –
0,807
0,345

0,50
6,42
0,19
4,44

0,493
0,024 –
0,671
0,054

0,168
0,044 +
0,459
<0,001 +

1,11
0,33
0,00
0,03

0,310
0,576
0,991
0,855

3,32
3,96
3,20
9,65

0,090
0,067
0,095
0,008 –

6,72
40,63

0,021 +
<0,001 +

4,95
0,27

0,043 –
0,610

2,39
1,95

0,145
0,184

3,16
25,86

0,097
<0,001 +

2,72
0,30

0,121
0,592

0,40
3,95

0,537
0,067

4.2.3. Madarak
Összesen 176 ponton 51 faj 1347 egyedét figyeltük meg (Melléklet 2.11). Leggyakrabban
előforduló fajok a mezei pacsirta, a sárga billegető és a sordély (Miliaria calandra L.) voltak. A
madarak faj- és egyedszáma szignifikánsan magasabb volt az ugarokon, mint gabonaföld párjukon
(df = 23,98, t-teszt: fajszám: t = -2,46, p = 0,021; abundancia: df = 24.39, t = -4.36, p < 0,001). Az
ugaroltatás ily módon mért hatékonysága fajszám esetében növekedett az ugarok korával (df = 2, F
= 10,3, p = 0,002), magasabb értéket elérve a hároméves területeken az egy-és kétéves ugarokhoz
képest. Az egyedszám esetében nem volt különbség a különböző korú ugarok között (df = 2, F =
2,37, p = 0,129) (18. ábra).
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18. ábra Az ugaroltatás hatékonysága az ugarok és gabonaföld párjukon megfigyelt madár fajszám
és madár abundancia értékek különbségeként számolva, és ezen hatékonyság változása az ugarok
korának (egy-, két- és hároméves) függvényében. Átlag ± 95% konfidencia intervallum; a
különböző betűk a habitat típusok közti szignifikáns eltérést jelzik.
Az 51 fajból 32 fajt soroltunk a rovarevők közé (köztük 10 fajt, melyek
makrogerinctelenekkel is táplálkoznak), ötöt a magevők közé, tíz faj tartozott mindkét csoporthoz
és négy volt ragadozó. A védelmi státusz alapján történő besorolás szerint 32 faj szerepelt a SPEC
fajok listáján (Melléklet 2.11). Mindegyik kategória faj-és egyedszám értékei szignifikáns eltérést
mutattak egyes habitat típusok között, kivéve a rovarevők egyedszámát (9. táblázat). Mind a
fajszám, mind az abundancia egységesen a gabonaföldeken volt a legalacsonyabb, melytől az
egyéves ugarok egy esetben sem különböztek. A rovarevők és magevők faj- és egyedszáma
növekedett az ugarok korának emelkedésével, és a hároméves ugarokon már hasonló vagy kissé
magasabb értéket értek el, mint a féltermészetes gyepeken (19. ábra). Hasonló mintázatot találtunk a
SPEC és nem-SPEC fajok esetében is.
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9. táblázat A habitat típus (őszi gabona, egy-, két- és hároméves ugar, féltermészetes gyep) hatása a
területeken élő rovarevő, magevő, a Species of European Concern (SPEC) listán szereplő és nem
szereplő (nem-SPEC) madárfajok fajszámára és abundanciájára az általános lineáris kevert
modellek alapján (szignifikáns hatások félkövéren).
Habitat típus
df
F
Madár fajszám
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC
Madár abundancia
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC

p

13
13
13
13

16,98
2,50
8,69
11,98

<0,001
0,094
0,001
<0,001

13
13
13
13

14,18
4,91
6,93
12,41

<0,001
0,012
0,003
<0,001

19. ábra Rovarevő és magevő madár fajok (A, C) átlagos fajszáma és (B, D) abundanciája őszi
gabonaföldeken, egy-, két- és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken a Hevesi-sík
Érzékeny Természeti Területen. Átlag ± 95% konfidencia intervallum; a különböző betűk a habitat
típusok közti szignifikáns eltérést jelzik.
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A növény fajszám pozitívan hatott a madarak faj-és egyedszámára, kivéve a magevők fajszámát
(10. táblázat). A rovarevők faj-és egyedszáma, valamint a nem-SPEC fajok száma csökkent a
vegetáció magasság növekedésével. A csupasz talajfelszín aránya pozitív hatású volt a magevők és
a SPEC fajok esetében. A csupasz talajfelszín variabilitása növelte a madarak faj- és egyedszámát
minden kategóriában (11. táblázat). A vegetáció magasság variabilitása rovarevők faj-és
egyedszámára, és a nem-SPEC fajok abundanciájára volt pozitív hatással.
10. táblázat A növényzet hatása madarak különböző funkcionális csoportjaira őszi gabonaföldeken,
egy-, két- és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken az általános lineáris kevert modellek
alapján (szignifikáns hatások félkövéren).
Növény fajszám
F
p

df
Madár fajszám
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC
Madár abundancia
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC

Vegetáció magasság
F
p

Csupasz talajfelszín
F
p

14
14
14
14

31,54
3,16
16,20
10,07

<0,001
0,097
0,001
0,007

+
(+)
+
+

8,34
1,41
0,02
3,73

0,012 –
0,255
0,884
0,074 (–)

0,05
0,07
0,03
0,54

0,822
0,801
0,860
0,476

14
14
14
14

37,44
10,49
17,45
17,20

<0,001
0,006
<0,001
0,001

+
+
+
+

8,43
0,26
0,64
7,92

0,012 –
0,621
0,438
0,014 –

3,90
6,83
6,59
0,22

0,068 (+)
0,020 +
0,022 +
0,649

11. táblázat A növényzet hatása madarak különböző funkcionális csoportjaira őszi gabonaföldeken,

egy-, két- és hároméves ugarokon és féltermészetes gyepeken az általános lineáris kevert modellek
alapján (szignifikáns hatások félkövéren).
Csupasz talajf. var.
F
p
F

df
Madár fajszám
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC
Madár abundancia
Rovarevők
Magevők
SPEC
Nem-SPEC

Veg. mag. var.
p

15
15
15
15

26,18 <0,001 +
5,42 0,034 +
22,87 <0,001 +
5,97 0,027 +

7,72
0,48
3,47
2,89

0,014 +
0,498
0,082 (+)
0,109

15
15
15
15

50,93 <0,001 +
20,86 <0,001 +
29,36 <0,001 +
12,10 0,003 +

7,32
0,71
1,64
6,41

0,016 +
0,413
0,219
0,023 +
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4.2.4. Többváltozós elemzés
A redundancia elemzés (RDA) szerint a habitat típusnak szignifikáns hatása volt a futóbogár,
egyenesszárnyú,

lepke

és

madár

közösségek

fajösszetételének

kialakításában.

Emellett

egyenesszárnyú és madár közösségek esetében a növény fajszám szintén szignifikáns jelentőséggel
bírt (12. táblázat, 20. ábra).

12. táblázat A habitat típus és a növény fajszám hatása az egyes rovar- és madárközösségek
összetételének kialakításában a redundancia analízis alapján. Szignifikáns hatások félkövér pértékkel jelöltek.

Futóbogár
Egyenesszárnyú
Lepke
Méh
Madár

Habitat típus
F
p
3.79
0.001
3.93
<0,001
4.50
<0,001
1.08
0.230
2.56
0.001

Növény fajszám
F
p
1.00
0.445
0.56
0.044
1.52
0.100
1.10
0.269
2.86
0.003

100%

80%

Variancia

76,1

61,5

69,6

60%

40%

20%

85,4

82,8

2,3
37,3*
35,00**

0%
Futóbogár

28,4

4,0***

6,4***

11,8
3,4

Egyenesszárnyú

Lepke

Méh

1,4**
4,98**
Madár

20. ábra Variancia partícionálás redundancia analízissel a rovar- és madárközösségeket kialakító
tényezők alapján, a habitat típus és a növény fajszám magyarázó erejét vizsgálva. Monte Carlo
permutációs teszt, 999 permutáció (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001). Fehér: nem magyarázott
variancia; szürke: növényfajszám által magyarázott variancia; fekete: habitat típus alapján
magyarázott variancia.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

5.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása
5.1.1. A műtrágyázás hatása
A műtrágyák alkalmazása a talajösszetétel és talajszerkezet megváltozásához és ezáltal
potenciálisan a növényzet elszegényedéséhez vezethet (Baessler és Klotz 2006). Eredményeinkhez
hasonlóan a műtrágyák szántóföldi gyomokra gyakorolt negatív hatását mutatták ki Pyšek és Lepš
(1991), Kleijn és Vandervoort (1997), Andersson és Milberg (1998), Gabriel et al. (2005), Kleijn et

al. (2006), Pinke et al. (2009). Schippers és Jounje (2002) szerint már kis mennyiségű műtrágya
alkalmazása is a gyomok diverzitásának csökkenéséhez vezet. Vizsgálatunk szerint különösen az

őshonos, archeophyta, valamint a kis- és közepes nitrogénigényű gyomnövény fajok (LMNP) a
veszélyeztettek. Az őshonos és archeophyta fajok általában az alacsonyabb nitrogéntartalmú
talajokat kedvelik (Borhidi 1993), így annak műtrágyák hatására történő aránytalan emelkedése
fajszámuk és borításuk csökkenéséhez vezet. Ennek részben magyarázata lehet korábbi
megjelenésük,

melynek

során

az

akkor

még

alacsonyabb

nitrogéntartalmú

talajokhoz

alkalmazkodtak. Így az utóbbi néhány évtized gyors mezőgazdasági intenzifikációja okozta
megváltozott körülményekhez jóval nehezebben alkalmazkodnak az újonnan betelepülő, sok
esetben tágabb tűrésű neophyta fajoknál, melyek közül nem egy erősebb kompetítor lévén, invazív
terjedésűvé vált, visszaszorítva ezzel a sokszor értékes flóraelemeket (Lososova et al. 2006).
Futóbogarak és pókok faj- és egyedszámára a műtrágyázás mértéke nem volt hatással.
Korábbi kutatások egy része az organikus gazdálkodás pozitív hatásáról számolt be futóbogarak
és/vagy pókok esetében (Birkhofer et al. 2008), míg mások hozzánk hasonlóan nem találtak
összefüggést az agrár intenzifikációval (Minarro et al. 2008). A hatás hiányának több alternatív
magyarázata is lehet. Például a felhasznált műtrágya hatóanyag mennyiség még nem okozott
kimutatható változást ezen taxonoknál. Elképzelhető, hogy a táji szinten kiemelkedően magas
féltermészetes élőhelyek aránya biztosított olyan gazdagságot, amely „pótolta” a gabonatáblák
pusztuló állományait. Ez az ún. spill-over hatás (Tscharntke et al. 2005).
A méhek abundanciája esetében talált negatív műtrágya hatás valószínűleg az intenzívebben
műtrágyázott területek megváltozott növényzetére vezethető vissza (Kearns et al. 1998; Pinke et al.
2008). A növényi diverzitás és borítás csökkenésével kevesebb a méhek számára táplálékot
szolgáltató virágok száma és sokfélesége is, mely kevesebb méh számára nyújt elegendő nektárt és
pollent (Holzschuh et al. 2007; Pinke et al. 2008; Knight et al. 2009). Ezáltal pedig csökken a
méhek által biztosított pollináció, mint alapvető ökoszisztéma szolgáltatás hatékonysága is (Ebeling

et al. 2008).
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Madarak esetében eredményeink szerint a műtrágyázásnak a teljes fajszámra és
abundanciára nem volt hatása, az intenzív használat azonban csökkentette a sárga billegetők számát.
Számos nyugat-európai vizsgálat a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok jelentős
populáció csökkenését mutatta ki az intenzíven művelt szántókon és gyepeken (Sotherton 1998;
Vořišek et al. 2010). A vizsgálatunkban szereplő gabonaföldek többségén használt 60-100 kg/ha/év
nitrogén hatóanyag viszont jócskán elmarad az Egyesült Királyságban (250-300 kg N/ha/év),
Hollandiában (150-200 kg N/ha/év) és más nyugat-európai országokban jellemző szinttől
(Chamberlain et al. 2002; Robinson és Sutherland 2002; Kleijn et al. 2006; Marshall et al. 2006;
Báldi és Batáry 2011b). Ezért feltételezhető, hogy vizsgálatunkban az intenzív kezelésű
mintaterületek alacsony száma (csupán öt területen volt magasabb a műtrágya nitrogén tartalma,
mint 100 kg/ha) miatt nem tudtuk kimutatni a műtrágyázás negatív hatását madarak összfajszáma és
abundanciája esetében. További magyarázatul szolgálhat a madárfajok egyéni, eltérő válasza a
gabonaföldek kezelésére, valamint egyes abundáns fajok (pl. mezei pacsirta) esetében a táplálkozó
és költő területek közti asszociáció hiánya. A gabonaföldeken költő mezei pacsirták számára a
szomszédos területek potenciális táplálkozó helyül szolgálhatnak, ellensúlyozva ezzel az intenzív
művelésű szántók nyújtotta szűkösebb táplálékforrás készleteket. A sárga billegető egyedszáma a
közepes mennyiségű műtrágyával kezelt területeken volt a legmagasabb (60–100 kg N/ha/év), mely
valószínűleg egyfajta csereviszonyra utal a faj fészkelési és táplálkozási igényei között. A sárga
billegető fészkét előszeretettel építi a relatíve sűrű vegetációban (Bradbury és Bradter 2004), mely a
szegényebb talajú területeken adott mennyiségű műtrágyázás mellett jellemzőbb, a magas műtrágya
dózis azonban az értékes magvakat szolgáltató gyomfajok, valamint a velük asszociációban lévő
ízeltlábúak csökkenéséhez vezet, kevesebb táplálékot nyújtva a magvakat és rovarokat egyaránt
fogyasztó sárga billegető számára. Továbbá a műtrágyák a talaj szerkezetére is káros hatással
vannak, tömörebbé teszik a talaj szerkezetét, csökkentik annak szervesanyag tartalmát, és ezáltal
kevésbé alkalmasak a talajlakó gerinctelenek számára is, ezzel szintén visszavetve a sárga billegető
táplálkozási lehetőségeit (Gilroy et al. 2008).
5.1.2. A rovarölő szer alkalmazás hatása
Futóbogarakra és pókokra a rovarirtó szer alkalmazása nem volt hatással. A növényvédő szerek
kijuttatásának módjától, idejétől, hatóanyagától nagyban függ azok hatása a nem „célpont”
szervezetekre nézve (Bogya és Markó 1999). A fajok napszakos aktivitása befolyásolhatja, hogy
elkerülik-e a vegyszerrel való érintkezést (Heyer 1994). Meghatározó az egyedek fenológiai
stádiuma is, hogy mikor alakul ki kifejlett alakjuk. A futóbogarak például a talajban, báb állapotban
elkerülhetik a rovarirtó szerek káros hatásait (Kromp 1999). Mérgezés felléphet persze közvetett
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módon, a kontaminálódott táplálékállatok elfogyasztása, és a vegyszerek szervezetükben történő
akkumulációján keresztül (Mauchline et al. 2004).
A rovarirtó szer alkalmazás kis testméretű méhek fajszáma esetében talált szignifikáns
hatása valószínűleg a gabonaföldeken táplálékot kereső felnőtt méhekre gyakorolt direkt toxikus
hatásnak tulajdonítható (Johansen 1977). Korábbi vizsgálatok eltérő eredményeket szolgáltattak a
méhek testtömege és a vegyszerekre való érzékenységük közti kapcsolatról. Johansen (1977) szerint
a kisebb méhek esetében a nagyobb testfelület-testtömeg arány miatt a vegyszermolekulák tapadási,
felvételi esélye magasabb, így az érzékenység a testméret csökkenésével nő, mely a permetezett
földeken csökkent faj- és egyedszámú megjelenésüket okozhatja. Más kutatások viszont (pl. Helson

et al. 1994) nem találtak ilyen irányú összefüggést. A rovarirtók hatása függ a permetezés módjától,
az alkalmazás számától, időpontjától, az aktuálisan uralkodó időjárási viszonyoktól (Helson et al.
1994). A szennyezési dózis és a méh élettani méregtelenítő rendszere a vegyszerekre való
érzékenységének elsődlegesen meghatározó tényezői. A felvett dózist nagyban befolyásolja a méh
testének felépítése, szőrözöttsége, a pollengyűjtés módja és intenzitása, valamint a begyűjtött pollen
és nektár szennyezettsége (Kevan és Plowright 1989).
A kis testméretű méhek abundanciájára a rovarirtó szer alkalmazása nem volt szignifikáns
hatással. Feltételezzük, hogy bár a fajok egy része érzékenyen reagált a vegyszerekre, más, kevésbé
érzékeny fajok nagyobb számban voltak jelen a területeken. A méhek rovarölő szerekkel szembeni
érzékenysége hasonló testméret mellett is különbözhet eltérő táplálékuk, a nap illetve a vegetációs
időszak alatt eltérő aktivitási periódusuk miatt (Johansen 1977).
A nagy testméretű poszméhek csökkent abundanciája a rovarölő szerek alkalmazásának
hatására, az elméletileg alacsonyabb érzékenységük ellenére, szociális fészkelési viselkedésük
potenciális következménye lehet. A szennyezett egyedek a rájuk tapadt vegyszermaradványokat
könnyedén szétszórják a fészekben, a lárvák növekvő mortalitását okozva. Azonban egyelőre nem
rendelkezünk megfelelő tudással a vegyszerek szociális méhekre gyakorolt hatásáról.

5.1.3. A tájszerkezet hatása
A

féltermészetes

élőhelyek

magasabb

aránya

pozitív

hatással

volt

a

gabonaföldek

gyomnövényeinek fajszámára. Ezek a területek, főként féltermészetes gyepek, extenzív kezelésük,
illetve a kezelés hiánya folytán számos gyomnövény fajnak adhatnak otthont, ezáltal széles
magbankot kialakítva (Boutin et al. 2008; Ma 2008), mely jobban elősegítheti ezen növényfajok
szántó területekre való nagyobb arányú betelepülését a homogén tájszerkezettel körülvett
gabonaföldekhez képest (Ricklefs 1987). Kutatásunk tehát rámutat a tájban jelenlevő fajok helyi
fajkészletre gyakorolt jelentős befolyására (Gabriel et al. 2005, 2006), a Zobel-féle (1997)
’fajkészlet hipotézist’ alátámasztva, mely szerint egy adott terület fajszámát a környező tájban jelen
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lévő fajok száma és az egyes területek között vándorló, terjedő fajok száma határozza meg. Baessler
és Klotz (2006) szerint az archeophyták különösen érzékenyek a tájszerkezetre és annak
mozaikosságára, melyet saját eredményeink is alátámasztanak, féltermészetes élőhelyek
archeophyták gyakorolt pozitív hatása alapján.
A futóbogarak és pókok esetében a szomszédos gyepekről a gabonaföldekre irányuló
feltételezett spill-over hatás esetén a környező féltermészetes élőhelyek magasabb aránya mellett
ezen hatás fokozódását, a gabonaföldeken több pók és futóbogár megjelenését várnánk. Ezzel
ellentétben viszont, a féltermészetes élőhelyek százalékos arányának nem volt hatása egyik
csoportra sem. Valószínűsítjük, hogy a spill-over ennél sokkal lokálisabb szinten, szomszédos
területek esetén mehet végbe.
Habár korábbi vizsgálatok alapján a féltermészetes élőhelyek gabonaföldek körüli magasabb
aránya pozitívan befolyásolja a szántókon előforduló méheket (Holzschuh et al. 2007), esetünkben
hasonló hatást nem tudtunk kimutatni. Holzschuh et al. (2007) szerint az organikus és
konvencionális művelésű mezőgazdasági területek között nagyobb a különbség a méhek
diverzitásában, ha a környező tájban alacsonyabb a féltermészetes élőhelyek aránya. Ez főként az
elérhető táplálékforrás mennyiségével hozható kapcsolatba, hiszen egy heterogénebb tájban, a
féltermészetes élőhelyeken a potenciális pollen-és nektárforrásként szolgáló virágos növények
száma is magasabb. Vizsgálatunkban a tájszerkezeti hatás kis testméretű méhekre gyakorolt hiánya
valószínűleg azok limitált táplálékkeresési távolságára vezethető vissza. Ahogy azt Kohler et al.
(2008) is kimutatták, a tájszerkezet potenciális kedvező hatásai is csak korlátozott távolságon belül
érvényesülnek. A kis testméretű méhek terjedési távolsága táplálékkeresésük során igen rövid
(Steffan-Dewenter et al. 2002; Osborne et al. 2008), míg ez a testmérettel általában növekszik, és a
nagytestű poszméhek esetében sokszor aránytalanul nagy, akár több kilométer is lehet. (Greenleaf et

al. 2007). Ezért a kis testméretű méhek a tájszerkezeti változásokra sokkal kevésbé lehetnek
érzékenyek, ezáltal viszont jóval inkább függenek az adott területen uralkodó viszonyoktól, így
jelen esetben a gabonaföldek kezelésétől. A nagytestű méhek ezzel ellentétben nagy terjedési
képességüknek köszönhetően gyakran jóval nagyobb számban fordulnak elő az intenzíven kezelt
területeken is, hiszen azt „könnyedén” pufferolják más, akár messzebb lévő területek
táplálékforrásainak elérésével (Steffan-Dewenter és Tscharntke 1999; Walther-Hellwig és Frankl
2000). Bár mozgáskörzetük a nagytestű fajoknak is alapvetően a fészek szűkebb környezetére
korlátozódik, kiváltképp megfelelő mennyiségű táplálék esetében (Darvill et al. 2004). Ennek
ellenére nem találtunk összefüggést a féltermészetes élőhelyek aránya és a nagyobb testméretű
méhek száma között, melynek oka lehet a nem megfelelő térskála megválasztása a tájszerkezeti
változók figyelembe vétele során. Nagy terjedési távolságuk miatt, mely az 500 métert gyakran
meghaladja, nagyobb (pl. 1 km) sugarú körben esetleg sikeresebben detektálhatók tájszerkezeti
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hatások (Knight et al. 2009). Elképzelhető lenne, hogy a lokális háttérváltozók, azaz a kezelés
hatása fedi el a potenciális tájszerkezeti hatást, habár a műtrágyázás nem, a rovarölő használat pedig
szintén csak marginálisan hatott a nagy testű méhek faj- és egyedszámára.
A két leggyakoribb madárfajt egyaránt befolyásolta a gabonaföldek 500 m sugarú
körzetében lévő féltermészetes élőhelyek aránya, de ellentétes módon. A mezei pacsirta kerülte a
nagyméretű táblákat és nagyobb számban fordult elő azon gabonaföldeken, melyeket több
féltermészetes élőhely vett körül, melyek közül elsődlegesen az extenzíven legeltettet gyepek
kedvelt fészkelő és táplálkozó helyei (Erdős et al. 2009). Vele ellentétben a sárga billegető a
nagyobb területű gabonaföldeket részesítette előnyben és egyedszáma negatívan korrelált a
környező féltermészetes élőhelyek arányával. A korai költési időszakban gabonaföldek iránt
mutatott erős preferenciájukat az Egyesült Királyságban is megfigyelték, melyet a költési szezon
későbbi részében egy váltás követett az akkor még nyíltabb vegetációszerkezetű szántóföldi
kultúrákra (Gilroy et al. 2010). Vizsgálatunk alapján nem lehetünk biztosak abban, hogy
esetünkben a sárga billegető második fészekalját is a gabonaföldekre rakta-e, preferenciája a
nagyobb szántóföldek iránt azonban a faj általános tulajdonságának tűnik (Stiebel 1997).

5.1.4. Fajszám és abundancia különbségek a gabonatáblák szegélyében és belsejében
Hasonlóan néhány korábbi vizsgálathoz, a gyomnövények fajszáma és borítása magasabb volt a
gabonaföldek szélső soraiban, mint a szegélytől 50 méterre, a táblák belső zónájában (Marshall
1989; Wilson és Aebischer 1995). Okozhatja ezt a szántók szélének alacsonyabb intenzitású
művelése, melynek során kevesebb műtrágya és vegyszer éri azt (Fried et al. 2009). Másrészről a
szomszédos területekről, a táblák közti vetetlen földsávokról számos növényfaj települhet magok és
gyökérhajtások révén a gabonaföldekre (Dunning et al. 1992). Növekedésüket és terjedésüket
elősegítik a szegélyekre sokszor jellemző alacsonyabb takarmánynövény borításnak köszönhető
jobb fényviszonyok is (Kleijn és Vandervoort 1997). A transzektpozíció és a környező
féltermészetes élőhelyek aránya közt talált szignifikáns interakció alapján az archeophyta és LMNP
gyomok fajszáma a szegélyben magasabb volt, ha a gabonaföldek körül nagyobb volt a
féltermészetes élőhelyek aránya, mint a szántóföldek dominálta tájszerkezet esetén. Eredményünk
rámutat, hogy a tájszerkezet kedvező hatásai a megnövelt magbank által az őszi gabonaföldek
esetén főként azok széli részén jutnak érvényre, mely hasonlóképpen magyarázatot nyújthat az
organikus és konvencionális művelésű szántóföldek gyomnövényzete közti nagyobb különbségre
egy komplex tájban, mint a szántóföldek dominálta homogén szerkezetűben (Gabriel et al. 2005).
A futóbogarak és pókok faj- és egyedszáma egyaránt magasabb volt a földek szélén, mint
azok belső részén. Ez részben alátámasztja a már említett spill-over hatás lokális szinten való
megvalósulását, másrészt a gabonaföldek két része közti vegetációs különbségekkel is
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magyarázható. A pókok fajszámára a növény fajszám szignifikáns pozitív hatással volt, mely jóval
magasabb a táblák szélén. A gazdagabb gyomvegetáció tehát több pókfaj számára nyújthat
megfelelő életteret a táblák szélén (Marshall és Moonen 2002).
A gabonaföldek belsejében elhelyezett sárga tál csapdákban szignifikánsan több méhet
fogtunk, mint a szegélyben lévőkben. A kettő közti különbség azonban a műtrágyázás mértékével
csökkent. Az intenzíven műtrágyázott területeken a gyomnövények fajszáma és borítása is
alacsonyabb volt, ezáltal kisebb volt a különbség a méhek számára táplálékforrást nyújtó virágok
számát tekintve is a szegélyek és területek belseje között. Mivel a területek belsejében a virágok
diverzitása és borítása is kisebb volt, a sárga tálcsapdák egyfajta „szuper virágként”
funkcionálhattak, a valódi virágokkal való kisebb kompetíciójuk révén attraktívabbak lehettek a
méhek számára, így több fajt és egyedet fogtak. Ez megmagyarázhatja azt is, miért nem találtuk a
várt pozitív összefüggést a méhek és a rovarporozta növények fajszáma és borítása között: mivel a
szegélyben magasabb volt a virágok száma, így a méhek kevesebb figyelmet fordítottak a
csapdákra. Habár egy korábbi módszertani vizsgálat szerint méhek mintavételezésére a színes
tálcsapdák jelenthetik a leghatékonyabb módszert (Westphal et al. 2008), eredményeink
módszertanilag

megkérdőjelezik

ezen

csapdák

hatékonyságát

különböző

adottságú,

virágborítottságú területek összehasonlítása esetén. Toler et al. (2005) szerint a sárga tálcsapdák
megfelelően reprezentatív mintát szolgáltatnak a méhek relatív abundanciájának becslésére időben
és térben, és a csapdák körül nyíló virágok színének a csapdázás hatékonyságára nem találta
befolyásoló hatását. Stephen és Rao (2007) viszont vizsgálatunkhoz hasonlóan kevesebb méh fajt és
egyedet találtak sárga tálcsapdáikban virágdús környezet esetén. Waddington et al. (1996) több
méhet fogtak tavasszal, amikor a virág denzitás még alacsonyabb volt, mint a nyári időszakban,
nagy virág denzitás esetén. Tapasztalataink alapján tehát javasoljuk hasonló esetben hálózás, illetve
ablakcsapdák használatának megfontolását. Mindazonáltal a méhek magas faj-és egyedszáma a
területek belsejében igazolja jó terjedési képességüket ezen a lokális skálán (a szegély és a terület
belseje közti 50 méteren).

5.1.5. A növényzet hatása az ízeltlábúakra és madarakra
Futóbogarakra a gabonaföldek gyomfajszáma, a növényzet magassága illetve a csupasz talajfelszín
aránya nem hatott szignifikánsan. A növénytakaró befolyásolhatja a talajfelszíni mikroklímát, a
mozgási aktivitást, habár ez a gabonaföldek relatíve gyér gyomnövényzetét és homogén szerkezetű
struktúrát tekintve kevéssé tűnt domináns tényezőnek a futóbogarak faj- és egyedszámának
tekintetében (Kromp 1999). A pókok fajszáma a növényi diverzitás növekedésével emelkedett,
mely gazdagabb prédaállat populációkat vonzhat magával, illetve struktúrájában diverzebb életteret
biztosít a növényzeten lakó pókok számára is.
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A kezelési intenzitás indirekt hatása a madarak faj- és egyedszámára egyaránt megjelent,
mindkettő alacsonyabb volt magas növény borítás esetén. Az alacsony és közepes műtrágya
nitrogén dózisokkal kezelt területeken (60-100 kg/ha) a gyomnövények diverzitása relatíve magas, a
növény borítás pedig még alacsonyabb volt, mint az intenzíven műtrágyázott gabonaföldeken. Ez
utóbbiakon a csupasz talajfelszín aránya már elenyésző, mely a madaraknak sem fészkelés, sem a
talaj felszínén történő táplálékkeresés szempontjából nem kedvez (Schaub et al. 2010).
A magasabb gyom fajszám kedvezően hatott a mezei pacsirta egyedszámára, mely
valószínűleg a magasabb mag és ízeltlábú mennyiségnek tulajdonítható, több táplálékot nyújtva a
pacsirták számára (Poulsen et al. 1998; Batáry et al. 2007a). Habár néhány esetben magas gyom
fajszám mellett találtunk alacsony pacsirta abundanciát, ezen észlelések azonban a legnagyobb
gabonaföldekhez köthetők, melyeket méretüknél fogva kerültek a mezei pacsirták.

5.1.6. Értékelés
Számos korábbi kutatás rámutatott már, hogy az extenzív művelésű mezőgazdasági területek jóval
nagyobb biodiverzitásnak adhatnak otthont, mint a konvencionális kezelésűek. Mérsékeltebb
műtrágyázás és vegyszerezés hatására gazdagabb gyomvegetáció borítja a talajt, mely aztán
gazdagabb ízeltlábú és madárközösségeknek nyújthat táplálkozó és élőhelyet (Hole et al. 2005;
Kleijn et al. 2006). Konzervációbiológiai szempontból az extenzív kezelés lokális és tájszinten
főként az őshonos és archeophyta gyomfajok elterjedését segíti elő, és háttérbe szorulnak az
intenzív kezelésű, degradált területeken sokszor invazív módon terjedő neophyták (Botta-Dukát et

al. 2004; Šilc és Čarni 2005). Habár a gabonaföldek kezelésétől függően a tájszerkezet, a környező
féltermészetes élőhelyek pozitív hatása sokszor csak a területek szélén érvényesül, az onnan érkező
propagulumok már nem tudnak kifejlődni a táblák belső részén, az intenzív kezelés hatására sűrű,
magas szerkezetű gabonasorok között. Ezért az egész területre kiterjedő extenzifikációnak,
csökkentett

műtrágya

felhasználásnak

kiemelkedő

jelentősége

lehet

a

szántóföldek

gyomvegetációjának megóvásában. Ezzel, valamint a heterogén tájszerkezetet, illetve a
féltermészetes élőhelyeket megőrző intézkedésekkel az agár-környezetvédelmi programok
keretében lehetőség nyílhat a Közép-Magyarországra még jellemző magas gyomnövény diverzitás
megőrzésére, különös tekintettel az értékes őshonos és archeophyta fajokra.
A diverz gyomközösségek és heterogén vegetációszerkezet továbbá magasabb ízeltlábú
diverzitáshoz és gazdag madárközösségek kialakulásához és fennmaradásához járulhat hozzá,
melyek olyan elsődleges ökoszisztéma szolgáltatások résztvevői, mint a pollináció és a biokontroll
(Bianchi et al. 2006; Ebeling et al. 2008). Az ízeltlábúak közül a méhek felelősek a termesztett és
vadon élő növények jelenős hányadának megporzásáért, így az intenzív mezőgazdasági kezelések
miatt fellépő diverzitás és abundancia csökkenésük általi csökkent pollinációs hatékonyság
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ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt súlyos következményekkel járhat (Biesmeijer et al.
2006; Klein et al. 2007). A Magyarországon élő növények, köztük több termesztett szántóföldi
kultúrnövény 80 százalékát vad méhek porozzák be (Pinke et al. 2008). Hogy megőrizhessük
jelenleg még gazdag méhfaunánkat, extenzív mezőgazdasági művelésre van szükség. A műtrágyák
csökkentett felhasználása különösen a kis testméretű méhek számára lehet előnyös, mivel azok
sokkal inkább kitettek a helyi viszonyoknak kisebb terjedési képességük miatt. Kevesebb műtrágya
gazdagabb gyomvegetációt, több virágos növényt és ezáltal bővebb táplálékkínálatot jelenthet a
méhek számára. A rovarölő szerek használatának csökkentése mind a kis, mind a nagyobb
testméretű fajok fennmaradását elősegítheti. A táji szintű extenzív gazdálkodás, féltermészetes
élőhelyek megőrzése pedig a nagyobb testű és nagyobb területeket bejáró poszméhek megőrzésében
lehet elsődleges fontosságú.
Jelen vizsgálat feltehetően a mintavételi területek szempontjából a területhasználatukat
tekintve nagyobb térléptékben mozgó madarak esetében nem volt megfelelően széleskörű és ezáltal
a mezőgazdasági kezelés intenzitásának nem találtuk általános hatását a mezőgazdasági
területekhez kötődő madarak fajszáma és abundanciája esetében. Vizsgálatunk rámutatott, hogy a
gabonaföldek további intenzifikációja és a környező féltermészetes élőhelyek visszaszorítása a
leggyakoribb, karakterisztikus madárfajokra, így mezei pacsirtára és sárga billegetőre jelentős
negatív hatással lehet. Korábbi, a térség extenzíven és intenzíven művelt gyepeit, szőlőskertjeit
összehasonlító vizsgálatok hasonló eredményre jutottak (Verhulst et al. 2004; Batáry et al. 2007a,
2008). Hangsúlyozzuk tehát a gabonaföldeken csökkentett műtrágya (maximum 100 kg N/ha/év)
használatát és a féltermészetes élőhelyek védelmét, fenntartását az agrártájban a gabonaföldek
diverz madárközösségeinek megóvása érdekében.

5.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén

5.2.1. A gyomnövényzet változása az ugaroltatás hatására
A szántóföldek művelése azok növényzetére közvetlen hatással van mind a mechanikus, mind a
vegyszeres kezelések tekintetében. Az ugaroltatási periódus kezdetén, az előző növénykultúra
aratását és a föld elmunkálását követően a területet egy háromkomponensű magkeverékkel vetik be,
mely két fűfélét és egy pillangóst, általában lucernát tartalmaz. Ezen vetett fajok mellett azonban
jelentős szerephez jutottak a talaj magbankjából kifejlődő növények, diverz ás heterogén szerkezetű
közösséget kialakítva, melyre a gabonaföldeken a gyomirtók közvetlen toxikus hatása, valamint a
műtrágyák által megváltozott talajösszetétel miatt nem, illetve csak igen korlátozott mértékben volt
lehetőségük (Hyvönen és Salonen 2002). Az ugarokon viszont, a vegyszeres és műtrágya
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kezeléseknek, valamint a kultúrnövény hiányának és ezáltal a jobb fényviszonyoknak köszönhetően
a természetes gyomvegetáció szukcessziója indult el (Firbank et al. 1993; Corbet 1995). Ezt
követően az évenkénti egyszeri kaszálás hozzásegítette a növekedéshez azon fajokat, melyek a
gyorsan növő pionír gyomokkal, a hirtelen záródó növénytakaró által a talajra jutó kevés fény miatt
az első évben még nehezen kelnek versenyre. Az ugaroltatás előrehaladtával, a két-és hároméves
ugarokon egyre nőtt a növényfajok száma, korai szukcessziós állapotnak megfelelően meghaladva a
már stabilnak tekinthető, zárt féltermészetes gyepek növényi fajgazdagságát (Kleijn és Vandervoort
1997).
A magas fajdiverzitás mellett, az ugarok növényzete strukturálisan is lényegesen
heterogénebb szerkezetű volt az őszi gabonaföldekhez és a gyepekhez viszonyítva. A
gabonaföldeken kezelésük folytán csupán néhány gyomnövényfajt találtunk, a gabona magas, sűrűn
záródó takarója egységesen zárt vegetációt alkotott, mely kevés fényt enged a talajra, és kevés
csupasz talajfelszínt hagy szabadon. A féltermészetes gyepek ezzel szemben viszonylag nagy
növényi fajgazdagságnak adtak otthont, amit természetesen a fűfélék domináltak, melyek a
gabonánál alacsonyabb, változatos magasságú, de hasonlóan zárt borítású vegetációt alkottak. Az
egyéves ugarok növényzeti struktúrája mind a növényzet magassága, mind a csupasz talajfelszín
alacsony aránya tekintetében hasonló volt a gabonaföldekhez. Az évi kaszálásnak, és a vegetációt
alkotó növényfajok szukcessziójának köszönhetően viszont a két és hároméves területeken már
sokkal alacsonyabb és ritkább, foltosabb növénytakarót találtunk. Ezen heterogén szerkezet
kialakulásához és fenntartásához azonban elengedhetetlenek tűnik a területek megfelelő kezelése
(Hansson és Fogelfors 1998; Török et al. 2010). Bizonyos korábbi, például az Egyesült
Királyságban végzett kutatások a több évig ugaroltatott területeken épp ellenkező tapasztalatokra
mutattak rá. A rendszeres évi kaszálás következtében a növényzet egyre inkább az intenzív
gyepekhez vált hasonlóvá, egyre sűrűbbé és homogénebbé válva az évek során (Henderson et al.
2000; Firbank et al. 2003). Feltételezzük, hogy ezen nyugat-európai ugarok esetében az ugaroltatást
megelőző évek, évtizedek intenzív szántóföldi művelésének hatására a talaj nitrogén tartalma túl
magas, a magbank pedig túl szegény volt már diverz növényzet kialakulásához az ugaroltatás rövid
ideje alatt.

5.2.2. Az ízeltlábú közösségek
A futóbogarak faj- és egyedszámának, valamint a futóbogár közösségek kialakításában a habitat
típusnak szignifikáns hatása volt, a fajszám pedig magasabb volt a fajgazdagabb vegetációjú
területeken, azaz az ugarokon. Korábbi vizsgálatok hasonlóan fontosnak ítélték a habitat típus
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szerepét a futóbogár közösségek számára, mely mikroklimatikus viszonyokkal, a területek
vegetációjával szoros összefüggésben áll (Jeanneret et al. 2003).
A vizsgált habitat típusok közti legnagyobb eltérést a növényzetlakó ízeltlábúak közül az
egyenesszárnyúak esetében találtuk. Az egyenesszárnyúak alapvetően kisebb terjedési képességűek
a lepkékhez és méhekhez képest, így sokkal érzékenyebben reagálnak a területek kezelésére, a
lokális viszonyokra. Továbbá a növényzeten élnek és a növények szöveteit fogyasztják (Chapman
és Joern 1990), így a habitat kisléptékű változásai, a növényzet mikroklimatikus viszonyai, faj- és
szerkezeti összetétele esetükben közvetlen hatású (Kemp et al. 1990). Az egyenesszárnyúak faj- és
egyedszáma ennek megfelelően a fajszegény, homogén szerkezetű gabonaföldeken volt a
legalacsonyabb. Az ugarok egyenesszárnyúak fajszámát tekintve egyfajta átmenetet képviseltek a
gabonaföldek és a féltermészetes gyepek között, mely az ugarok korának növekedésével növekvő
tendenciát mutatott. Az ugarokra jellemző magas növényi diverzitás és változatos, heterogén
vegetációszerkezet számos egyenesszárnyú számára nyújtott kedvező életteret. Abundanciájuk
tekintetében az ugarok jóval meghaladták a gabonaföldeken tapasztalt értékeket, sőt, több egyed
fordult elő, mint a gyepeken. Az ugarokra jellemző közepes szintű emberi zavarás miatt a
természetes szabályozó folyamatok, így például a természetes ellenségek száma tekintetében a
közösségek még feltehetően kevésbé komplexek, mint a féltermészetes gyepeken, nagyobb teret
engedve a primer fogyasztók, így az egyenesszárnyúak szaporodásának. Ha minden területről a
mintavételből csupán az első tíz perc adatait vesszük figyelembe, a habitat típusok között nem volt
különbség az ekképpen becsült abundancia tekintetében. Ennek oka lehet, hogy az
egyenesszárnyúak gyakran aggregált elhelyezkedésűek egy-egy területen, táplálékforrásuk sokszor
foltos mintázatát illetve a hímek szaporodási időszakban adott hangjeleit követve (Bradley 1985).
Ez az aggregált mintázat növelhette az általunk megfigyelt abundancia értékek variabilitását,
amikor csupán a mintavétel első 10 percét vettük figyelembe, elfedve ezzel a habitat típusok közti
különbségeket, és rámutatva a területmérettel arányos mintavételi ráfordítás szükségességére.
Közösségi szinten a habitat típusa és a növényi fajgazdagság egyaránt szignifikáns szerepet játszott
az egyenesszárnyú közösségek kialakításában. Gyakran találtuk nagyobb populációit az olasz
sáskának (Calliptamus italicus L.) és a rétisáskának (Chorthippus dorsatus Zetterstedt), melyek
tipikusan fűfélékkel táplálkoznak, így az idősebb ugarok és gyepek nyújthatnak számukra
kedvezőbb feltételeket. A részben ragadozó életmódot folytató nagy testű szöcskék, mint a
szemölcsevő szöcske (Decticus verrucivorus L.) és a Magyarországon védett tőrös szöcske
(Gampsocleis glabra Herbst) az ugarokon volt jellemző, főként a kétéves területeken. Ezek a fajok
sűrű, árnyékot nyújtó vegetációt igényelnek magasabb kórókkal, melyek a hímek számára
megfelelő ciripelő helyek akusztikus kommunikációjuk során (Keuper et al. 1986).
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A lepkék fajszáma az ugarokon és gyepeken szignifikánsan magasabb volt, mint a
gabonaföldeken, a különböző korú ugarok között különbséget nem találtunk. Eredményünk részben
alátámasztja Steffan-Dewenter és Tscharntke (1997) tapasztalatait, akik az ugaroltatásnak rövid
távon (1-4 év) nem találták pozitív hatását a lepkefajok számát tekintve, csupán hosszú (>30 év)
ideje pihentetett területeken. Habár a fajszámban nem találtunk különbséget, a redundancia elemzés
rámutatott a gyepek és ugarok lepkeközösségei fajösszetételének lényeges különbözőségére. Ennek
hátterében a vizsgált habitat típusok merőben eltérő vegetáció összetétele áll. A gyepeket főként a

Poaceae családba tartozó fűfélék dominálták, míg az ugarokon Cruciferae és számos egyéves
kétszikű gyom volt az uralkodó. Ennek megfelelően a gyepeken nagy számban találtunk
szemeslepkéket, melyek hernyói a fűféléken fejlődnek, az ugarokon pedig számos fehérlepke
fordult elő, melyek elsődleges tápnövényei a fészkes fajok. A fajösszetételben megmutatkozó
különbségek adhatnak magyarázatot a lepkék gyepeken tapasztalt magasabb abundanciájára és
denzitására is. A gyepeket főként a jobban helyhez kötött, kisméretű fajok jellemezték (pl. kis
szénalepke (Coenonympha pamphilus L.), ezüstös boglárka (Plebejus argus L.), közönséges
boglárkalepke (Polyommatus icarus Rott.), melyek nagyobb denzitású populációkat alkotnak. A
gabonaföldeken lévő lepkeközösségek, noha jóval kevesebb fajból álltak, az ugarokhoz voltak
hasonlóbbak.
A méhek fajszáma és abundanciája a gabonaföldeken volt a legnagyobb, szignifikáns habitat
típus hatást az abundancia esetében találtunk. A méhek gabonaföldeken fogott, ugaroknál és
gyepeknél némileg magasabb faj- és egyedszáma a virágok gabonaföldeken tapasztalt alacsony
számával magyarázható. Virágok hiányában a már előzőleg bemutatott mechanizmus folytán a
színes tálcsapdák attraktívabbak lehetettek a pollinátor méhek számára, és ezáltal több fajt és
egyedet fogtak, mint a több virágot tartalmazó ugarokon és gyepeken. A különböző korú ugarok és
a gyepek között nem találtunk különbséget, mely valószínűleg a virágos növények, ezáltal az
elérhető táplálékforrás hasonló mennyiségével magyarázható. A méhek és a virágzó növények közti
szoros kapcsolat okozhatja az ugarok méhközösségeit vizsgáló kutatások eltérő eredményeit
(Gathmann et al. 1994; Steffan-Dewenter és Tscharntke 2001). A méhközösségek kialakításában
sem a habitat típus, sem a növényi fajszám nem hatott szignifikánsan. Valószínűleg elsősorban nem
az ugaroltatás maga, hanem az éppen jelenlevő virágok befolyásolják a jelen lévő méheket
(Sárospataki et al. 2009).

5.2.3. Madarak
Az ugaroltatás hatékonysága a szomszédos gabonaföldekhez hasonlítva mind a madarak teljes
fajszáma, mind abundanciája esetében igazolást nyert. Rovarevő és magevő madárfajok széles körét
találtuk az ugarterületeken, a féltermészetes gyepekhez hasonló faj- és egyedszámban. Az ugarok
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mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok esetében betöltött fontos szerepét számos korábbi
nyugat-európai kutatás is igazolta (Henderson et al. 2000; Firbank et al. 2003; van Buskirk és Willi
2004). Viszont ezen nyugat-európai vizsgálatok nagy része az egyéves ugarok preferenciáját
mutatta ki az idősebb területekkel szemben, míg vizsgálatunk alapján a madarak fajszáma és
abundanciája egyértelmű emelkedést mutatott az ugarok korának növekedésével. Ennek
magyarázata az ugarok vegetációjának szukcessziós változásán és az ugarokon elérhető ízeltlábúak,
mint fontos táplálékforrás mennyiségének alakulásán alapul. A gabonaföldekhez képest már az
egyéves ugarokon diverz növényközösséget és számos ízeltlábú csoport magas faj- és egyedszámát
találtuk. Ennek ellenére a madarak faj- s egyedszáma ezen területeken még a gabonaföldekhez
hasonlóan alacsony volt, mely rávilágít a táplálék elérhetőségének elsődleges fontosságára. A
magas és sűrű pionír növényzet miatt az egyéves ugarok a madarak számára még nem alkalmas
táplálkozó és költő területek (Butler és Gillings 2004; Schaub et al. 2010). Az ugaroltatás második
évétől azonban a jelentősen alacsonyabb és nyíltabb vegetáció sokkal jobb körülményeket biztosít
mind az ízeltlábúak felkutatásához, mind a talajon fészkelő madarak költéséhez, mely ezáltal a
madarak növekvő faj- és egyedszámát eredményezte a két- és hároméves ugarokon. A csupasz
talajfelszín térben mozaikos megjelenése mind a rovarevő, mind a magevő fajok esetében fontos
tényezőnek bizonyult a habitatszelekció során (Schaub et al. 2010). A magevő fajok általában
erősebben kötődnek a szántóföldekhez, sokuk fogyaszt gabonamagvakat is (Robinson et al. 2001).
Az ugarokon lévő nagyobb növényi diverzitás azonban ezen fajok számára is szélesebb
táplálékkínálatot nyújt, főként a költési időszakban ízeltlábúakat fogyasztó, illetve fiókáikat
hernyókkal etető magevő fajoknak is (Wilson et al. 1999). A hároméves ugarok bizonyos esetekben
még a gyepeknél is kedveltebbek voltak, mely valószínűleg a költési időben igencsak preferált
csupasz talajfelszín magasabb arányával magyarázható (Schaub et al. 2010).
A SPEC és nem-SPEC (azaz európai viszonylatban veszélyeztetett és nem veszélyeztetett)
fajok hasonló preferenciát mutattak az egyes habitat típusok iránt, előnyben részesítve a két- és
hároméves ugarokat és gyepeket. Elmondható tehát, hogy az ugarok azon fajok megőrzése
szempontjából is jelentős szerepet töltenek be, melyek védelme európai szinten is fontos (Batáry et

al. 2007b). Elképzelhető viszont, hogy a SPEC kategóriarendszer országon belül, Magyarországon
kevésbé releváns, mint a nyugat- és észak-európai országokban, mely lista magába foglal számos,
hazánkban még elterjedt és nem veszélyeztetett madárfajt.

5.2.4. Értékelés
A szántóföldek ugaroltatása a vizsgált növények, ízeltlábúak és madarak faj- és egyedszámára az
esetek többségében jelentős pozitív hatással volt. Köszönhető ez az állandó művelés és termesztett
kultúra hiányának, valamint az állatok esetében a talajban lévő magbankból kifejlődő,
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fajösszetételében és strukturálisan is diverz vegetációnak. Mérsékelt zavarás, azaz az évenkénti
egyszeri kaszálás elősegítheti ezen diverz vegetáció több éven át való fennmaradását, és ezáltal az
ízeltlábúak és madarak fajgazdagságát és magas abundanciáját az ugarokon (Siemann 1999;
Goulson et al. 2008). Ezzel ellentétben a gabonaföldek folyamatos művelése és az intenzívebb
mezőgazdasági művelés a területek biodiverzitásának degradálódását eredményezi.
Habár a különböző korú ugarok között az ízeltlábúak többnyire nem mutattak szignifikáns
faj-és/vagy egyedszámbeli eltérést, közösségszinten jelentős változások mehetnek végbe a területek
szukcessziója során (Steffan-Dewenter és Tscharntke 1997). Korábbi kutatások szerint is az évek
előrehaladtával a pollinátorok és a biológiai védekezésben fontos szerepet játszó predátorok
dominanciájának erősödése várható (Corbet 1995). Habár vizsgálatunk rámutatott az egyéves
ugarok fontosságára is, mely a gabonaföldekhez képest már jelentősen több lepkefajnak és
egyednek adott otthont. További vizsgálatokra lenne szükség az ugarok növény- és állatvilágának
alakulásáról a három éves peridust meghaladó ugaroltatás hatásaira vonatkozóan. Eredményeink
alapján az ugarok megfelelő élőhelyül szolgálnak mind a szántóföldi, mind a gyepi növény-és
ízeltlábú fajok számára, speciális lehetőséget kínálva az agrártájak biodiverzitásának megőrzésére.
Továbbá „forrás” élőhelyként fontos szerepet játszhatnak egyes ökoszisztéma szolgáltatások, így a
pollinácó és biokontroll terén a szomszédos művelt területeken is, mely folyamatok további
kutatásokra lennének érdemesek.

5.3. Szintézis
A hazai mezőgazdasági területek biodiverzitása számos nyugat-európai országét messze felülmúlja.
Sajnos kevés a nagy térléptékre kiterjedő megbízható és részletes adat, de a meglévők alátámasztják
hazánk agrárterületeinek fajgazdagságát. Legtöbb ismeretünk a madarakról van, a fajok
populációinak, elterjedésének, területhasználatának felmérése a legtöbb európai országban
megtörtént, illetve monitorozásuk folyamatban van (Burfield és Bommel 2004; Gregory et al. 2005;
Szép és Nagy 2006). E munkák eredményeiből kitűnik, hogy Közép- és Kelet-Európa országaiban
gazdag és kevéssé pusztuló madárállományok fordulnak elő az agrártájakban, szemben más európai
országokkal (Burfield és Bommel 2004). Viszonylag kevés olyan részletes kvantitatív felmérés
történt például gerincteleneken, mely alapján a hazai mezőgazdasági területek gazdagságát
megfelelően tudnánk értékelni Nyugat-Európához képest. Egy több nyugati országra és hazánkra is
kiterjedő vizsgálat alapján az intenzív holland gyepek élővilágának igen jelentős elszegényedését
találták például a növények beporzásában kulcsszerepet játszó méhek, valamint a növényevő
egyenesszárnyúak esetében, míg mindkét csoport lényegesen nagyobb fajgazdagságot és
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abundanciát mutatott a magyar gyepeken, hála azok extenzív legeltetésének (Kleijn et al. 2006;
Batáry et al. 2007a, 2010).
Még kevesebb vizsgálat irányul azonban hazánkban a szántóföldi kezelések hatásainak
vizsgálatára (Samu 2003), így kiskunsági gabonaföldeken végzett vizsgálatunk több szempontból
hiánypótlónak tekinthető. Kutatásunk alapján:
(1) a műtrágyázás csökkenti a művelt területeken élő gyomnövények, kiváltképp az

őshonos, archeophyta és alcsony-közepes nitrogénigényű fajok fajszámát és borítását, valamint
negatívan hat a kis testméretű méhfajokra és bizonyos madárfajokra. A vegyszerhasználat, így a
rovarölőszer alkalmazás szintén a kisebb méhfajok faj-és egyedszámát vetette vissza.
(2) A gabonaföldek széle gazdagabb volt növény- és ízeltlábú fajokban (kivéve a méheket)
a belső területekhez viszonyítva.
(3) A tájszerkezeti hatásokat tekintve, a féltermészetes élőhelyek 500 méteres sugarú körön
belüli nagyobb aránya növeli az őshonos növényfajok és a mezei pacsirta számát a vizsgált
gabonaföldeken.
(4) A vegetáció fajgazdagsága pozitívan hatott a területeken előforduló pókok fajszámára,
míg a mezei pacsirta közepes fajgazdagságú gabonaföldeket részesítette előnyben. A madarak faj-és
egyedszáma a közepes növényzeti borítású területeken volt a legmagasabb.
Hangsúlyozzuk tehát a gabonaföldek által dominált magyarországi régiókban az extenzív
kezelés fontosságát és a heterogén tájszerkezet megtartását azok élővilágának megóvása érdekében.
Az adott területek kezelése mellett, számos nyugat-európai országgal ellentétben, ahol a
tájszerkezet mozaikossága, heterogenitása tűnik elsődleges fontosságúnak a madárközösségek
fenntartása szempontjából (Benton et al. 2003), hazánk földrajzi és historikus adottságai, az elmúlt
évszázadok gazdálkodási előzményeinek folytán esetünkben az extenzív, nagy kiterjedésű, nyílt
féltermészetes élőhelyek, így gyepek fenntartása sokkal fontosabb (Sanderson et al. 2009; Báldi és
Batáry 2011a; Batáry et al. 2011). Számos karakterisztikus növény- és állatfajunk hosszú idő alatt
ezen tájhoz alkalmazkodott, és kerüli a sövényeket, zártabb, mozaikolt élőhelyeket (Sanderson et al.
2009).
Az agrobiodiverzitás fenntartásában az agrár-környezetvédelmi programoknak jelentős
szerep juthat. A természetvédelmi beavatkozások viszont akkor a leg(költség)hatékonyabbak, ha
alacsony intenzitással kezelt mezőgazdasági területeken valósulnak meg, ahol még jelentős a
biológiai sokféleség (Kleijn et al. 2009). Nemzetközi szinten tehát a magyar, és más közép-európai
államok számára biztosítandó jelentős agrár-környezetvédelmi támogatás elérése fontos feladat.
Országon belül a rendelkezésre álló agrár-környezetvédelmi támogatások hatékony felhasználását
megfelelő alkalmazott és célzott kutatások végzésével, egy tudás-alap megteremtésével szükséges
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biztosítani. Az agrár-környzetvédelmi programok ÉTT területeken előírt kötelező ugaroltatási
gyakorlat vizsgálva elmondhatjuk, hogy:
(1) az ugarok extenzív kezelése, a vetett mezőgazdasági kultúra hiánya és az évenkénti
kaszálás elősegíti a talajban lévő magbankból számos gyomnövény csírázását, fajgazdag, heterogén
struktúrájú vegetációt kialakítva.
(2) Az ugarokat az ízeltlábúak és madarak esetében is a gabonaföldeknél magasabb
fajszám és abundancia, valamint méhek kivételével eltérő fajösszetételű közösségek kialakulása
eredményezte, melyben kiváltképp madarak és egyenesszárnyúak tekintetében a növényi
fajgazdagságnak jelentős szerepe volt.
(3) Az ugaroltatás három éve alatt a növényzet fajgazdagsága nőtt, a vegetáció
alacsonyabbá vált és nőtt a csupasz talajfelszín aránya. Az ízeltlábúak és madarak faj- és
egyedszáma az ugarok korának növekedésével csak egyenesszárnyúak és madarak esetében
mutatott emelkedést a két- és hároméves ugarokon, egyébként a gabonáknál egységesen magasabb
értéket ért el. Az ugarok általunk vizsgált flórája és faunája a féltermészetes gyepekhez képest
növények esetében volt gazdagabb, az ízeltlábúakat és madarakat tekintve többnyire hasonlóan
alakult.
Eredményeink alapján tehát az ugaroltatásnak, mint mezőgazdasági gyakorlatnak az agrárkörnyezetvédelmi programokon belül való megtartása a közép-kelet-európai régióban, valamint
szélesebb körű alkalmazása mindenképp javasolt, kiváltképp a növekvő gabona- és bioenergia
növény termelési tendenciák tükrében. Továbbá az EU-s gyakorlatban működő kötelező ugaroltatás
2008-as végleges megszűntetése után eltűnt ugarok pótlására egy, az agrár-környezetvédelmi
programokba épített ugaroltatás megfelelő megoldást jelenthet (Stoate et al. 2009).
Az EU új tagállamaiban potenciálisan várható új, nagy térléptékű és átható mezőgazdasági
változások azok biodiverzitásra gyakorolt hatásainak további vizsgálatait teszik szükségessé és
sürgetővé, hogy megelőzhessük a még jelenleg gazdag flóránk és faunánk elszegényedését. Az
Európai Bizottság a Közös Agrárpolitika (KAP) 2013-as reformja jó lehetőség lehet megfelelőbb
szántóföldi és gyepkezelési rendszerek kialakítására, valamint ugaroltatási rendszerek bevezetésére,
mely elősegítheti az agrártájak élővilágának megőrzését és gazdagítását Európa szerte. A 2013-as
KAP reform kapcsán előirányozták az ugaroltatás újbóli bevezetését (Morris et al. 2011), melyről a
politikai egyeztetések valószínűleg 2011. második felében folynak majd. Ezért sürgős szükség van
minden elérhető információra az ugaroltatás megfelelő gyakorlatáról, hatékonyságáról. Közép- és
Kelet-Európából ezen kérdéskörben kutatásunk szintén hiánypótlónak tekinthető.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
A mezőgazdaság kezdetei mintegy nyolcezer évre nyúlnak vissza, jelentősen átalakítva a
természetes ökoszisztémákat. Mégis a legkomolyabb változásokat és károkat az elmúlt évtizedek
minden korábbinál gyorsabb és nagyobb mértékű intenzifikációja eredményezte, lokális és táji
szinten egyaránt. A műtrágyák és vegyszerek fokozott felhasználása, a monokultúrás termelési
rendszerek és egyre több terület művelés alá vonása az agrártájak biodiverzitásának komoly
visszaeséséhez vezetett. Közép- és Kelet-Európában főként a rendszerváltást követően, a
mezőgazdaság összeomlásának köszönhetően jóval extenzívebb termelés, és emiatt nagyobb
biodiverzitás jellemzi a művelt területeket is, mint az EU régi tagállamaiban. Most azonban, amikor
ezen országok is sorra az EU tagjaivá váltak, a Közös Agrárpolitika bevezetése, és potenciális
intenzifikációs folyamatok a hazai természetvédelem elé komoly kihívást állítanak.
A doktori disszertáció két magyarországi kutatás eredményeit foglalja össze. Az első
vizsgálat a kiskunsági gabonaföldek műtrágyázásának és vegyszeres kezelésének, valamint a
környező tájszerkezetnek a gabonaföldek élővilágára kifejtett hatásait kutatta. Eredményeink
rámutattak a nagy dózisú műtrágyázás (>100 kg nitrogén/ha/év) jelentős negatív hatására a
gabonaföldek gyomvegetációja, kiváltképp az őshonos és archeophyton, valamint alacsony
nitrogénigényű gyomnövények, továbbá a kis testméretű méhek és az egyik leggyakoribb madárfaj,
a sárga billegető esetében. A rovarirtó szerek alkalmazása a talajfelszínen mozgó futóbogarakra és
pókokra nem hatott, a méhek faj- és egyedszámát azonban csökkentette. A gyomnövények,
futóbogarak és pókok nagyobb számban fordultak elő a területek szélén. Az 500 méteres körzetben
lévő féltermészetes élőhelyek, főként gyepek magasabb aránya a gabonaföldek gyomvegetációjának
gazdagságával és a mezei pacsirta abundanciájával pozitívan korrelált.
A második vizsgálat az agrár-környezetvédelmi programok túzokvédelmi célprogramjában
működtetett ugaroltatás rendszerének potenciális természetvédelmi jelentőségére fókuszált. Ezeken
a vetett, évente kaszált, maximum 3 évig pihentetett területeken fajgazdag növényzet és heterogén
növényzeti struktúra alakult ki az ugaroltatás ideje alatt, mely a gabonaföldekhez képest több
futóbogár, egyenesszárnyú, lepke, méh és madár fajnak és egyednek szolgál megfelelő élő- és
táplálkozó területként. Az ugaroltatás kezdete óta eltelt idő a madarak diverzitását és abundanciáját
növelte szignifikáns mértékben, egyes esetekben a féltermészetes gyepeket is meghaladva.
Eredményeink rámutattak, hogy a magyarországi agrártájak gazdag biodiverzitásának
megőrzéséhez a gabonaföldek extenzív kezelése, azaz maximum 100 kg/ha nitrogén hatóanyagú
műtrágya dózis, minimális vegyszerezés alkalmazása jelentősen hozzájárulhat. Táji szinten
kiemelkedően fontos a féltermészetes élőhelyek, így gyepek megőrzése, valamint ugarok
létesítésével további alkalmas élő- és táplálkozó helyek biztosíthatók mind a gyomvegetáció, mind
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az ízeltlábúak és madarak megőrzése érdekében, elősegítve ezzel olyan elengedhetetlen
ökoszisztéma szolgáltatások biztosítását, mint a pollináció és a biológiai védekezés.
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SUMMARY
COMPARATIVE ANALYSES OF BIODIVERSITY ON LOWLAND ARABLE FIELDS,
GRASSLANDS AND SET-ASIDE FIELDS IN THE VIEW OF CONSERVATION
BIOLOGY

Since the beginning of agricultural management, natural ecosystem services are mostly
transformed. However, the most considerable damages were caused by the intensification processes
in the last decades at both local and landscape scales, being faster and higher then ever before. The
increased use of inorganic fertilisers and pesticides, the monocultural cropping system, and the
involving of higher and higher area into management resulted in serious decline of biodiversity. In
Central and Eastern Europe mainly after the collapse of the socialist regime and the consequent
collapse of the former agricultural sector the more extensive farming systems and consequently
higher biodiversity remained, compared to the old member states of the European Union. However,
because of the joining of these countries to the EU and the introduction of the Common Agricultural
Policy and potential intensification tendencies, the national conservation biology has to face
considerable challenges.
The thesis summarises the results of two Hungarian studies. The first one investigated the
effects of the inorganic fertilisation, pesticide application and surrounding landscape structure on
the biodiversity of the winter cereal fields in the Kiskunság. According to our results high doses
(>100 kg nitrogen/ha/year) inorganic fertiliser had significant negative effect on the weed flora,
mainly on the native, archaeophyton species and weeds with low nitrogen preference, furthermore
on the small wild bees and on one of the most abundant bird species, the yellow wagtail. The
application of insecticides did not influence the ground dwelling carabids and spiders, but decreased
the species richness and abundance of wild bees. There was higher number of weeds, carabids and
spiders in the edge of the cereal fields. The higher percentage of semi-natural habitats, especially
grasslands increased the species richness of weeds and the abundance of skylark in the fields.
The second study focused on the potential benefits of set-aside fields in the framework of
the special great bustard program of the national agri-environment schemes. High plant diversity
and heterogeneous vegetation structure formed on these sown and once per year mown set-aside
fields during the maximum three years, which was suitable habitat for more weed, carabid,
orthopteran, butterfly, bee and bird species and individuals than the winter cereal fields. The age of
the set-aside fields increased the species richness and abundance of farmland birds, exceeding in
some cases even the semi-natural grasslands.
Our results emphasised the importance of the extensive management practices, i.e.
maximum 100 kg/ha inorganic fertiliser nitrogen and minimised pesticide application to maintain
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the biodiversity of the Hungarian agricultural landscapes. At the landscape scale, semi-natural
habitats, e.g. grasslands and set-aside fields are important habitats for the conservation of the weed
flora, arthropod and bird fauna, providing such crucial ecosystem services as pollination and
biological control.
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M 2.1 A Kiskunsági gabonaföldeken végzett botanikai felmérés 420 1*5 m méretű kvadrátjában
talált 149 gyomnövény faj hazánkban való megjelenésük óta eltelt idő és a nitrogénigényük alapján
történő besorolása (Borhidi, 1993). LMNP: alacsony és közepes nitrogénigényű fajok (low or
medium nitrogen preference); HNP: magas nitrogénigényű fajok (high nitrogen preference).
Faj latin név
Abutilon theophrasti
Achillea asplenifolia
Achillea collina
Adonis aestivalis
Agropyron repens
Agrostis stolonifera
Ajuga chamaepitys
Alopecurus pratensis
Amaranthus blitoides
Amaranthus retroflexus
Ambrosia elatior (artemisiifolia)
Anagalis arvensis
Anagallis femina
Anthemis arvensis
Anthriscus caucalis
Apera spica-venti
Arctium sp.
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia annua
Artemisia maritima (santonicum)
Artemisia vulgaris
Asclepias syriaca
Atriplex hastata
Atriplex patula
Atriplex tatarica
Ballota nigra
Bolboschoenus maritimus
Bromus arvensis
Bromus hordeaceus (mollis)
Bromus sterilis
Calamagrostis epigeios
Calystegia sepium
Camelina microcarpa
Cannabis sativa
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba (Lepidium draba)
Carduus acanthoides
Carduus nutans
Caucalis platycarpos

Előfordulás ideje
Native Archeophyton Neophyton
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nitrogénigény
LMNP
HNP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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M 2.1 Folytatás
Előfordulás ideje
Native Archeophyton Neophyton
Centaurea cyanus
x
Centaurium pulchellum
x
Chaenorrhinum minus
x
Chenopodium album
x
Chenopodium hybridum
x
Cirsium arvense
x
Consolida orientalis
x
Consolida regalis
x
Convolvulus arvensis
x
Crepis biennis
x
Cruciata pedemontana
x
Cuscuta sp.
x
Datura stramonium
x
Daucus carota
x
Descurainia sophia
x
Epilobium tetragonum
x
Erigeron canadensis
x
Eryngium campestre
x
Erysimum repandum
x
Euphorbia exigua
x
Euphorbia falcata
x
Euphorbia helioscopia
x
Fallopia convolvulus (Bilderdykia c.)
x
Festuca pseudovina
x
Fumaria vaillantii
x
Galium aparine
x
Galium verum
x
Geranium pusillum
x
Helianthus annuus
x
Hibiscus trionum
x
Holosteum umbellatum
x
Hordeum hystrix
x
Humulus lupulus
x
Hyosciamos niger
x
Juncus bufonius
x
Juncus compressus
x
Kickxia elatine
x
Kickxia spuria
x
Lactuca serriola
x
Lamium amplexicaule
x
Lappula squarrosa
x
Lathyrus tuberosus
x
Lepidium crassifolium
x
Lepidium perfoliatum
x
Faj latin név

Nitrogénigény
LMNP
HNP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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M 2.1 Folytatás
Faj latin név
Lepidium ruderale
Limonium gmelini
Linaria sp.
Lithospermum arvense
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lythrum hyssopifolia
Malva sylvestris
Matricaria chamomilla (recutita)
Matricaria inodora
Medicago lupulina
Melandrium album
Myagrum perfoliatum
Myosotis arvensis
Myosotis stricta
Odontites rubra
Onopordum acanthium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Pholiurus pannonicus
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa bulbosa
Poa compressa
Poa pratensis
Podospermum canum
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Potentilla reptans
Potentilla supina
Puccinellia distans
Ranunculus repens
Ranunculus sardous
Raphanus sp.
Rosa canina
Rubus caesius
Rumex sp.
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sinapis arvensis
Sisymbrium orientale
Solidago canadensis
Sonchus arvensis

Előfordulás ideje
Native Archeophyton Neophyton
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nitrogénigény
LMNP
HNP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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M 2.1 Folytatás
Faj latin név
Native
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorghum halepense
Stachys annua
Stellaria media
Stenactis annua
Torilis arvensis
Trifolium campestre
Triticum aestivum (vulgare)
Ulmus minor
Valerianella locusta
Valerianella rimosa
Verbena officinalis
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica hederifolia
Veronica persica
Veronica triphyllos
Vicia angustifolia
Vicia villosa
Viola arvensis
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium

Előfordulás ideje
Archeophyton Neophyton
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nitrogénigény
LMNP
HNP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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M 2.2 A kiskunsági gabonaföldeken elhelyezett talajcsapdákkal fogott futóbogár fajok jegyzéke.

Acupalpus flavicollis
Acupalpus meridionalis
Acupalpus parvulus
Agonum viridicupreum
Amara sp.
Amara aenea
Amara anthobia
Amara apricaria
Amara bifrons
Amara chaudoiri
Amara convexior
Amara similata
Amblystomus niger
Anchonemus dorsalis
Anisodactylus binotatus
Anisodactylus signatus
Asaphidion flavipes
Balanus reticulatus
Badister bipustulatus
Bembidion biguttatum
Bembidion obtusum
Bembidion properans
Brachinus crepitans
Brachinus elegans (ganglbaueri)
Brachinus explodens
Brachinus nigricornis
Bradycellus collaris
Calathus ambiguus
Calathus cinctus
Calathus fuscipes
Calathus luneatus
Callistus luneatus
Calosoma auropunctatum
Carabus cancellatus
Carabus granulatus
Cicindela campestris
Clivina fossor
Diachromus germanus
Dyschirius globosus
Formicurnus pedestrus
Harpalus sp.
Harpalus affinis
Harpalus albanicus
Harpalus distinguendus

Harpalus flavicornis
Harpalus luteicornis
Harpalus picipennis
Harpalus pumilus
Harpalus roubali
Harpalus rufipes
Harpalus serripes
Harpalus subcylindricus
Harpalus tardus
Leistus ferrugineus
Microlestes fissuralis
Microlestes maurus
Microlestes minutulus
Notiophilus palustris
Ophonus azureus
Ophonus cribricollis
Panagaeus bipustulatus
Parophonus dejeani
Poecilus cupreus
Poecilus punctulatus
Poecilus sericeus
Poecilus versicolor
Polistichus connexus
Pterostichus anthracinus
Pterostichus macer
Pterostichus melanarius
Stomis pumicatus
Syntomus obscuroguttatus
Syntomus pallipes
Syntomus truncatellus
Trechus quadristriatus
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M 2.3 A kiskunsági gabonaföldeken elhelyezett talajcsapdákkal fogott pók fajok jegyzéke.

Agraecina striata
Agroeca cuprea (pullata)
Alopecosa accentuata
Alopecosa cuneata
Alopecosa pulverulenta
Alopecosa sulzeri
Araenoncus humilis
Araneidae sp.
Arctosa leopardus
Arctosa lutetiana
Argenna patula
Aulonia albimana
Bathyphantes gracilis
Cheiracanthium erraticum
Diplostyla concolor
Drassodes lapidosus
Drassodes pubescens
Drassylus lutetianus
Drassylus praeficus
Drassylus pusillus
Drassylus villicus
Enoplognatha thoracica
Euophrys frontalis
Gnaphosa lucifuga
Gnaphosidae sp.
Hahnia nava
Haplodrassus minor
Haplodrassus signifer
Lepthyphantes insignis
Linyphiidae sp.
Lycosidae sp.
Meioneta rurestris
Meioneta simplicitarsis
Micaria pulicaria
Oedothorax apicatus
Ozyptila claveata
Ozyptila praticola
Pachygnatha degeeri
Pardosa agrestis
Pardosa alacris
Pardosa cribrata
Pardosa lugubris
Pardosa prativaga
Pardosa proxima

Philodromidae sp.
Phrurolithus festivus
Pirata hygrophilus
Pirata latitans
Pisaura mirabilis
Pocadicnemis juncea
Pocadicnemis pumila
Porrhomma micropthalmum
Robertus arundineti
Salticidae sp.
Singa pygmaea
Syedra gracilis
Thanatus arenarius
Thanatus sabulosus
Theridiidae sp.
Thomisidae sp.
Trochosa robusta
Trochosa ruricola
Trochosa sp.
Tibellus oblongus
Trachyzelotes pedestris
Trichoncoides piscator
Walckenaeria alticeps
Walckenaeria capito
Walckenaeria furcillata
Walckenaeria vigilax
Xerolycosa miniata
Xysticus cristatus
Xysticus kochi
Zelotes apricorum
Zelotes electus
Zelotes gracilis
Zelotes latreillei
Zelotes longipes
Zelotes mundus
Zelotes pygmaeus
Zelotes sp.
Zodarion sp.
Zora armillata
Zora nemoralis
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M 2.4 A kiskunsági gabonaföldeken elhelyezett sárga vödörcsapdákkal fogott méh fajok jegyzéke.

Andrena bimaculata
Andrena cordialis
Andrena distinguenda
Andrena dorsata
Andrena enslinella
Andrena flavipes
Andrena gravida
Andrena labialis
Andrena limata
Andrena morio
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena niveata
Adrena nobilis
Andrena oralis
Andrena ovatula
Andrena pilipes
Andrena spp.
Andrena suerinensis
Andrena taraxaci
Andrena tibialis
Andrena ventralis
Andrena wilkella
Anthophora retusa
Apis mellifera
Bombus hortorum
Bombus laesus
Bombus muscorum
Bombus sylvarum
Bombus terrestris
Ceratina chalyea
Chelostoma emarginatum
Dasypoda braccata
Dasypoda hirtipes
Eucera clypeata
Eucera pollinosa
Eucera spectabilis
Eucera taurica
Halictus simplex
Halictus brunnescens
Halictus confusus
Halictus eurygnathus
Halictus fulvipes
Halictus langobardicus

Halictus maculatus
Nomada bifasciata
Halictus patellatus
Nomada bluethgeni
Halictus quadricinctus
Nomada fucata
Halictus sajoi
Nomada trispinosa
Halictus seladonius
Osmia brevicornis
Halictus sexcinctus
Sphecodes ephippius
Halictus simplex
Sphecodes gibbus
Halictus subauratus
Tetralonia dentata
Halictus tectus
Tetralonia pollinosa
Halictus tetrazonius
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus confusus
Hylaeus cornutus
Hylaeus moricei
Lasioglossum aeratum
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum crassepunctatum
Lasioglossum discum
Lasioglossum glabriusculum
Lasioglossum interruptum
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum lucidulum
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum marginatum
Lasioglossum marginellum
Lasioglossum morio
Lasioglossum nigripes
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum politum
Lasioglossum puncticolle
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum quadrinotatum
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum spp.
Lasioglossum truncaticolle
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum xanthopum
Lasioglossum zonulum
Megachile centuncularis
Melitta leporina
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M 2.5 A kiskunsági gabonaföldeken megfigyelt madárfajok az áprilisi és májusi pontszámlálás
során.

Faj

Latin név

Barna rétihéja
Bíbic
Cigánycsuk
Csilpcsalpfüzike
Dolmányos varjú
Erdei pinty
Fácán
Foltos nádiposzáta
Fürj
Füsti fecske
Gyurgyalag
Hamvas rétihéja
Kakukk
Kék vércse
Mezei pacsirta
Mezei veréb
Molnárfecske
Örvös galamb
Rozsdás csuk
Sárga billegető
Sárgarigó
Sarlósfecske
Seregély
Sordély
Tengelic
Vetési varjú
Vörös vércse
Zöldike

Circus aeruginosus
Vanellus vanellus
Saxicola torquata
Phylloscopus collybita
Corvus corone cornix
Fringilla coelebs
Phasianus colchicus
Acrocephalus schoenobaenus
Coturnix coturnix
Hirundo rustica
Merops apiaster
Circus pygargus
Cuculus canorus
Falco vespertinus
Alauda arvensis
Passer montanus
Delichon urbica
Columba palumbus
Saxiola rubetra
Motacila flava
Oriolus oriolus
Apus apus
Sturnus vulgaris
Emberiza calandra
Carduelis carduelis
Corvus frugilegus
Falco tinnunculus
Carduelis chloris

Megfigyelt egyedek száma
Április
Május
5
4
1
0
2
0
1
0
0
2
1
0
1
2
0
1
32
25
37
22
0
1
1
0
1
2
0
6
176
97
0
2
1
0
7
0
0
1
112
85
1
0
10
4
4
0
2
2
7
2
5
5
7
2
1
0
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M 2.6. A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon megfigyelt növény fajok jegyzéke
Őszi gabona
Adonis aestivalis
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa
Anagallis arvensis
Anthemis austriaca
Apera spica-venti
Arctium sp.
Avena fatua
Brassica napus
Bromus arvensis
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Cerastium pumilum
Chenopodium cf. album
Chenopodium cf. hybridum
Cirsium arvense
Consolida orientalis
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Cynodon dactylon
Elymus repens
Euphorbia platyphyllos
Fallopia convolvulus
Fumaria schleiheri
Galium aparine
Helianthus annuus
Lamium amplexicaule
Lathyrus latifolius
Lathyrus tuberosus
Matricaria chamomilla
Oxalis sp.
Papaver confine
Papaver rhoeas
Persicaria lapathifolia
Phragmites australis
Polygonum aviculare agg.
Ranunculus sardous
Rubus caesius s.l.
Silene noctiflora
Sinapis arvensis
Sisymbrium cf. loeselii

Ugar1
Adonis aestivalis
Ambrosia artemisiifolia
Anagallis arvensis
Anthemis austriaca
Avena fatua
Brassica napus
Bromus arvensis
Bromus tectorum
Camelina microcarpa
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carduus nutans
Cerastium pumilum
Chenopodium cf. album
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Consolida orientalis
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Crepis pulchra
Crepis setosa
Cynodon dactylon
Daucus carota
Elymus repens
Epilobium tetragonum
Erysimum repandum
Euphorbia platyphyllos
Fallopia convolvulus
Galium aparine
Gypsophila muralis
Lactuca saligna
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium cf. purpureum
Lappula squarrosa
Lathyrus tuberosus
Lepidium ruderale
Matricaria chamomilla
Medicago sativa

Ugar2
Achillea pannonica
Adonis aestivalis
Agrimonia eupatoria
Ajuga genevensis
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Ambrosia artemisiifolia
Anagallis arvensis
Anthemis austriaca
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Avena fatua
Bromus arvensis
Bromus hordaceus
Bromus inermis
Bromus tectorum
Camelina microcarpa
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carex secalina
Cerastium pumilum
Chenopodium cf. album
Cirsium arvense
Consolida orientalis
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Crepis pulchra
Crepis setosa
Cuscuta sp.
Cynodon dactylon
Daucus carota
Elymus repens
Epilobium tetragonum
Erophila verna
Erysimum repandum
Euphorbia helioscopia
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia virgata
Falcaria vulgaris
Fallopia convolvulus

Ugar3
Achillea pannonica
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Ambrosia artemisiifolia
Anagallis arvensis
Apera spica-venti
Arctium sp.
Artemisia vulgaris
Avena fatua
Bromus arvensis
Bromus hordaceus
Bromus tectorum
Calamagrostis epigeios
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carduus nutans
Cerastium pumilum
Chenopodium cf. album
Chenopodium sp.
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Consolida orientalis
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Crepis pulchra
Crepis setosa
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Daucus carota
Elocharis palustris
Elymus repens
Epilobium tetragonum
Epilobium virgatum
Erigeron acer
Fallopia convolvulus
Festuca pseudovina
Fumaria schleiheri
Galium aparine
Gypsophila muralis
Inula britannica

Gyep
Achillea asplenifolia
Achillea pannonica
Allium scorodoprasum
Alopecurus pratensis
Arenaria serpyllifolia
Artemisia santonicum
Atriplex sp.
Bassia prostrata
Bromus arvensis
Bromus hordaceus
Bromus inermis
Bupleurum tenuissimum
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus nutans
Carex spp.
Carex melanostachya
Carex praecox
Centaurea pannonica
Cerastium pumilum
Chenopodium cf. album
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Crepis setosa
Daucus carota
Echium vulgare
Elymus repens
Epilobium tetragonum
Epilobium virgatum
Erigeron acer
Erophila verna
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Festuca spp.
Festuca pseudovina
Filipendula vulgaris
Fragaria viridis
Galium aparine
Galium verum
Gypsophila muralis
Inula britannica
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M 2.6. Folytatás
Őszi gabona
Thlaspi arvense
Trifolium campestre
Tripleurospermum inodorum
Veronica arvensis
Veronica persica
Veronica polita
Veronica sp.
Viola arvensis
Xanthium strumarium
Zea mays

Ugar1
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Onopordum acanthium
Papaver confine
Papaver rhoeas
Persicaria lapathifolia
Pholiurus pannonicus
Phragmites australis
Plantago major
Polygonum aviculare agg.
Puccinellia distans
Ranunculus sardous
Rubus caesius s.l.
Rumex stenophyllus
Silene latifolia subsp. Alba
Silene noctiflora
Sinapis arvensis
Sisymbrium cf. loeselii
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Stachys annua
Stellaria media
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Trifolium angulatum
Trifolium campestre
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium retusum
Tripleurospermum inodorum
Triticum aestivum
Veronica arvensis
Veronica polita
Viola arvensis
Xanthium strumarium

Ugar2
Festuca pseudovina
Fumaria schleiheri
Galium aparine
Inula britannica
Juncus compressus
Lactuca saligna
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lamium cf. purpureum
Lathyrus latifolius
Lathyrus tuberosus
Lepidium campestre
Lepidium perfoliatum
Lepidium ruderale
Lycopus exaltatus
Matricaria chamomilla
Medicago sativa
Myosotis arvensis
Myosurus minimus
Papaver confine
Papaver rhoeas
Persicaria lapathifolia
Pholiurus pannonicus
Phragmites australis
Plantago major
Poa pratensis
Polygonum aviculare agg.
Potentilla impolita
Potentilla supina
Puccinellia distans
Ranunculus sardous
Rorippa austriaca
Rubus caesius s.l.
Rumex stenophyllus
Salvia nemorosa
Senecio nemoralis
Silene latifolia subsp. Alba
Silene noctiflora
Sinapis arvensis
Sisymbrium cf. loeselii
Sonchus asper
Stachys annua
Stellaria media
Symphytum officinale
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Trifolium angulatum
Trifolium campestre
Trifolium repens
Trifolium retusum
Tripleurospermum inodorum
Triticum aestivum
Veronica cf. acinifolia
Veronica arvensis
Viola arvensis
Xanthium strumarium

Ugar3
Juncus bufonius
Juncus compressus
Lactuca saligna
Lactuca serriola
Lamium amplexicaule
Lathyrus tuberosus
Lepidium campestre
Lepidium ruderale
Lycopus exaltatus
Lythrum hyssopifolia
Matricaria chamomilla
Medicago sativa
Myagrum perfoliatum
Myosotis arvensis
Myosurus minimus
Papaver rhoeas
Phragmites australis
Picris hieracioides
Plantago media
Poa cf. compressa
Poa pratensis
Polygonum aviculare agg.
Potentilla impolita
Ranunculus repens
Ranunculus sardous
Rorippa amphibia
Rubus caesius s.l.
Rumex crispus
Rumex stenophyllus
Scorzonera cana
Silene latifolia
Silene noctiflora
Sinapis arvensis
Sisymbrium cf. loeselii
Sonchus asper
Stachys annua
Stellaria media
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Torilis arvensis
Trifolium angulatum
Trifolium retusum
Tripleurospermum inodorum
Typha angustifolia
Ventenata dubia
Verbascum blattaria
Veronica arvensis
Veronica polita
Veronica sp.
Viola arvensis
Xanthium strumarium

Gyep
Iris spuria
Lactuca serriola
Lathyrus tuberosus
Lavathera thuringiaca
Limonium gmelinii
Lotus corniculatus
Lotus siliquosus
Lythrum virgatum
Matricaria chamomilla
Medicago falcata
Myosotis arvensis
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Ornithogalum sp.
Phlomis tuberosa
Phragmites australis
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Plantago tenuiflora
Poa pratensis
Polygonum aviculare agg.
Potentilla impolita
Potentilla reptans
Pseudolysimachion spicatum
Ranunculus sardous
Salvia austriaca
Salvia nemorosa
Scorzonera cana
Silene latifolia
Silene viscosa
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Taraxacum sp.
Thlaspi arvense
Tragopogon orientalis
Trifolium angulatum
Trifolium campestre
Trifolium retusum
Trifolium striatum
Ventenata dubia
Verbascum blattaria
Veronica arvensis
Veronica sp.
Vicia angustifolia
Vicia hirsuta
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia tetrasperma
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M 2.7 A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon megfigyelt futóbogár fajok jegyzéke és átlagos abundanciájuk.
Faj
Acupalpus meridianus
Acupalpus parvulus
Agonum viridicupreum
Amara aenea
Amara anthobia
Amara apricaria
Amara chaudoiri incognita
Amara communis
Amara familiaris
Amara lucida
Amara similata
Anchomenus dorsalis
Anisodactylus binotatus
Anisodactylus signatus
Badister sodalis
Bembidion inoptatum
Bembidion properans
Brachinus bipustulatus
Brachinus crepitans
Brachinus explodens
Brachinus ganglbaueri
Brachinus plagiatus
Brachinus psophia
Calathus melanocephalus
Callistus lunatus
Calosoma auropunctatum
Calosoma inquisitor
Carabus cancellatus
Carabus granulatus
Carabus ullrichi
Chlaenius festivus
Cicindela germanica
Clivina fossor
Diachromus germanus
Dyschirius globosus
Harpalus affinis
Harpalus albanicus
Harpalus caspius
Harpalus cupreus
Harpalus distinguendus
Harpalus flavicornis

Őszi gabona
0,56
0,00
0,13
0,06
0,00
0,00
0,06
0,13
0,00
0,00
0,06
45,63
0,06
3,13
0,06
0,00
0,06
0,06
179,44
0,31
5,94
0,06
0,63
0,00
0,06
0,56
0,06
0,50
0,25
0,25
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,13
3,63
0,00

Ugar
0,94
0,06
2,41
8,00
0,24
0,29
0,47
5,18
0,94
0,18
6,59
25,71
0,00
1,76
0,00
0,06
0,06
0,00
395,00
90,47
136,82
0,47
109,53
0,00
0,18
4,59
0,00
0,53
0,06
0,29
0,35
0,18
0,06
0,35
0,06
0,94
4,59
0,00
0,35
36,59
0,00

Féltermészetes gyep
0,17
0,00
0,00
5,17
0,00
0,00
1,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,33
1,33
2,17
0,00
0,67
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,17
0,17
0,17
0,33
0,83
0,67
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M 2.7 Folytatás.
Faj
Harpalus hospes
Harpalus inexspectatus
Harpalus picipennis
Harpalus pumilus
Harpalus pygmaeus
Harpalus rubripes
Harpalus serripes
Harpalus smaragdinus
Harpalus subcylindricus
Harpalus tardus
Licinus depressus
Microlestes maurus
Microlestes minutulus
Ophonus azureus
Ophonus cephalotes
Ophonus diffinis
Ophonus schaubergerianus
Panagaeus bipustulatus
Parophonus mendax
Poecilus cupreus
Poecilus puncticollis
Poecilus sericeus
Polystichus connexus
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus anthracinus
Pterostichus chameleon
Pterostichus inquinatus
Pterostichus longicollis
Pterostichus macer
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus ovoideus
Syntomus obscuroguttatus
Syntomus truncatellus
Trechus quadristriatus
Zabrus tenebrioides

Őszi gabona
0,06
0,06
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,19
0,06
0,00
0,00
0,50
0,00
0,06
0,06
0,06
0,00
91,06
0,13
0,69
0,00
9,06
0,06
0,00
0,81
0,00
0,19
2,38
0,06
0,38
2,25
0,00
0,19
0,00

Ugar
0,29
1,47
1,00
0,00
0,29
0,06
0,12
0,06
0,18
1,06
0,00
0,24
0,59
0,71
0,06
0,06
0,00
0,06
0,12
167,24
1,76
1,18
0,35
12,41
0,06
0,00
0,12
0,06
0,94
0,94
0,00
0,35
1,53
0,00
0,24
0,12

Féltermészetes gyep
2,00
0,17
0,00
0,00
0,17
1,17
0,00
0,17
7,83
0,00
0,00
0,50
0,33
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,17
7,50
0,00
0,00
2,00
0,00
0,33
0,00
0,00
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M 2.8 A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon megfigyelt egyenesszárnyú fajok jegyzéke és átlagos abundanciájuk.
Faj
Aiolopus thalassinus
Bicolorana bicolor
Bicolorana roeselii
Calliptamus italicus
Chorthippus apricarius
Chorthippus brunneus
Chorthippus dorsatus
Chorthippus mollis
Chorthippus oschei
Chorthippus parallelus
Chrysochraon dispar
Conocephalus discolor
Decticus verrucivorus
Dociostaurus brevicollis
Euchorthippus declivus
Gampsocleis glabra
Gryllus campestris
Mecostethus parapleurus
Modicogryllus bordigalensis
Oedaleus decorus
Omocestus haemorrhoidalis
Omocestus ventralis
Phaneroptera nana
Platycleis affinis
Platycleis albopunctata
Stenobothrus crassipes
Tessellana veyseli

Őszi gabona
0,50
0,00
0,25
0,56
0,00
31,38
2,06
0,19
0,44
0,00
0,06
0,19
0,06
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,88
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,06
0,00
0,06

Ugar
2,33
0,50
0,67
0,17
0,00
3,00
0,67
4,83
32,67
3,33
0,00
0,33
0,33
0,83
20,83
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
18,67
0,00
1,67
0,00
6,17
0,00

Féltermészetes gyep
1,71
0,06
1,00
4,12
0,29
40,00
3,00
0,35
0,88
0,06
0,00
0,18
0,82
0,00
0,06
0,29
0,29
0,06
0,88
0,06
0,00
1,65
0,06
0,12
0,29
0,00
0,00
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M 2.9 A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon megfigyelt lepke fajok jegyzéke és átlagos abundanciájuk.

Faj
Coenonympha glycerion
Coenonympha pamphilus
Colias alfacariensis
Colias crocea
Colias erate
Colias hyale
Colias sp.
Cyaniris semiargus
Erynnis tages
Everes argiades
Issoria lathonia
Lasiommata megera
Lycaena dispar
Lycaena thersamon
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea athalia
Melitaea cinxia
Melitaea phoebe
Papilio machaon
Pieris brassicae
Pieris rapae
Plebejus argus
Plebejus argyrognomon
Polyommatus icarus
Pontia edusa
Thymelicus sylvestris
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Őszi gabona
0,00
0,25
0,00
0,00
0,25
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00
0,06
0,00
0,56
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
0,88
0,00
0,00
0,00
1,13
0,25
0,06
0,00

Ugar
1,33
112,67
0,00
0,33
2,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,17
0,50
0,33
17,33
10,50
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
7,83
10,67
0,50
1,33
20,50
10,17
0,17
0,17

Féltermészetes gyep
0,06
2,00
0,24
0,53
4,12
1,82
0,53
0,06
0,06
0,35
0,94
0,00
0,06
0,29
2,88
0,71
0,06
0,06
0,29
0,12
0,18
6,76
0,24
0,00
2,59
14,00
1,18
0,12
0,12
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M 2.10 A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon, színes tálcsapdákkal mintavételezett méhfajok jegyzéke és átlagos
abundanciájuk.
Faj
Andrena aciculata
Andrena chrysopyga
Andrena cordialis
Andrena curvana
Andrena distinguenda
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena fulvicornis
Andrena impunctata
Andrena labialis
Andrena limata
Andrena minutula
Andrena minutuloides
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena niveata
Andrena orenburgensis
Andrena ovatula
Andrena pilipes
Andrena rosae
Andrena simontornyella
Andrena taraxaci
Andrena truncatilabris
Apis mellifera
Bombus hortorum
Bombus humilis
Bombus lapidarius
Bombus muscorum
Bombus pascuorum
Bombus ruderarius
Bombus sylvarum
Bombus terrestris
Colletes cunicularius
Eucera clypeata
Eucera curvitarsis
Eucera longicornis
Eucera nigrescens
Eucera nigrifacies
Eucera nitidiventris
Eucera seminuda
Eucera spectabilis

Őszi gabona
0,06
0,56
1,13
0,06
0,13
0,06
10,56
0,06
0,06
0,38
0,25
0,25
0,06
0,31
0,00
0,06
0,63
0,06
0,06
0,06
0,06
0,00
0,06
6,25
0,06
0,06
0,13
0,19
0,06
0,00
0,00
0,75
0,06
0,69
1,00
0,00
0,13
1,44
0,06
0,00
0,06

Ugar
0,00
0,41
0,29
0,00
0,00
0,00
7,29
0,00
0,06
0,18
0,18
0,00
0,00
0,12
0,12
0,00
0,24
0,00
0,12
0,00
0,18
0,00
0,00
3,29
0,18
0,06
0,29
0,06
0,18
0,00
0,24
0,88
0,00
0,41
0,18
0,00
0,00
0,88
0,00
0,06
0,00

Féltermészetes gyep
0,00
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
4,50
0,00
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,17
0,00
0,00
0,17
0,00
5,83
0,00
0,33
0,33
0,00
0,00
0,17
0,33
0,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
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Faj
Eucera taurica
Halictus brunnescens
Halictus confusus perkinsi
Halictus maculatus
Halictus patellatus
Halictus quadricinctus
Halictus seladonius
Halictus sexcinctus
Halictus smaragdulus
Halictus subauratus
Halictus tetrazonius
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus con fusus
Hylaeus cornutus
Hylaeus hyalinatus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum clypeare
Lasioglossum corvinum
Lasioglossum crassepunctatum
Lasioglossum discum
Lasioglossum glabriusculum
Lasioglossum interruptum
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum majus
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum morio
Lasioglossum nigripes
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum puncticolle
Lasioglossum quadrinotatum
Lasioglossum tricinctum
Lasioglossum truncaticolle
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum xínthopum
Lasioglossum zonulum
Megachile centuncularis
Nomada basalis

Őszi gabona
0,13
0,00
0,06
0,63
0,06
2,50
0,06
0,19
0,38
0,31
3,63
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,06
0,19
1,81
0,06
0,50
7,44
1,19
5,94
0,00
0,19
0,44
0,06
5,88
0,00
0,00
0,06
6,69
0,00
0,13
0,19
0,06
0,50
1,13
1,56
0,06
0,06
0,13

Ugar
0,06
0,06
0,00
0,71
0,00
2,00
0,06
0,24
0,18
0,00
3,65
0,24
0,18
0,00
0,00
0,12
0,00
0,06
0,65
0,12
0,47
6,29
0,88
7,59
0,06
0,24
0,41
0,06
4,29
0,00
0,06
0,12
5,24
0,06
0,06
0,00
0,00
1,06
0,82
0,47
0,00
0,00
0,00

Féltermészetes gyep
0,00
0,00
0,67
0,33
0,00
2,33
0,00
0,17
0,83
0,17
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,83
4,00
1,17
4,00
0,00
1,00
0,33
0,00
4,50
0,17
0,00
0,00
4,67
0,00
0,17
0,50
0,00
0,83
0,50
0,83
0,00
0,00
0,17

102

M 2.10 Folytatás

Faj
Nomada bispinosa
Nomada fucata
Nomada furva
Nomada succincta
Osmia caerulescens
Osmia manicata
Rophites quinquespinosus
Sphecodes gibbus
Tetralonia armeniaca
Xylocopa iris
Xylocopa violacea

Őszi gabona
0,06
0,38
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,13

Ugar
0,00
0,06
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
0,06
0,00
0,29

Féltermészetes gyep
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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M 2.11 A Hevesi-sík Érzékeny Természeti területen kijelölt ősz gabonaföldeken, egy-, két- és
hároméves ugarokon pontszámlálással áprilisban és májusban észlelt madárfajok jegyzéke, átlagos
abundanciájuk, táplálkozásuk módja és SPEC (Species of European Concern) szerinti
kategorizálásuk (SPEC: a Species of European Concern listán szereplő faj; Nem-SPEC: a listán
nem szereplő faj).

Latin név
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Alauda arvensis
Anas plathyrynchos
Anthus campestris
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corax
Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbica
Emberiza schoeniclus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius minor
Locustella naevia
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla citreola
Motacilla flava
Numenius arquata
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus

Egyedszám
1
2
1
1
545
5
5
11
1
3
1
4
8
1
2
11
5
70
4
5
1
3
20
1
15
1
6
4
2
1
13
1
222
10
10
183
2
2
2

Táplálkozási mód
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő és magevő
makrogerintctelenek
rovarevő
ragadozó
magevő
rovarevő és magevő
makrogerintctelenek
ragadozó
magevő
makrogerintctelenek
makrogerintctelenek
makrogerintctelenek
makrogerintctelenek
magevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő és magevő
ragadozó
ragadozó
rovarevő és magevő
rovarevő és magevő
makrogerintctelenek
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő és magevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő
rovarevő

SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
SPEC
SPEC
SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
SPEC
Nem-SPEC
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M 2.11 Folytatás
Latin név
Passer domesticus
Passer montanus
Phasianus colhicus
Pica pica
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia communis
Tringa totanus
Vanellus vanellus

Egyedszám
2
40
6
6
7
32
3
4
47
6
1
8

Táplálkozási mód
rovarevő és magevő
rovarevő és magevő
rovarevő és magevő
makrogerintctelenek
rovarevő
rovarevő
magevő
magevő
rovarevő és magevő
rovarevő
makrogerintctelenek
makrogerintctelenek

SPEC
SPEC
SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
Nem-SPEC
SPEC
SPEC
Nem-SPEC
SPEC
SPEC
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Köszönöm Bánrévi Dániel, Barina Zoltán, Bíró Judit, Erdős Sarolta, Fanaczán Anikó, Horváth
Balázs, Kancsal Béla, Lerner Zita, Molnár Csaba, Pálfy Anna, Pifkó Dániel, Széles Tamás terepi
munkában nyújtott segítségét. Köszönet illeti Fanaczán Anikót, Józan Zsoltot, Kancsal Bélát,
Köbödöcz Viktort, Szél Győzőt az ízeltlábú minták határozásáért. Hálás vagyok a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint minden kedves gazda
engedélyért. Köszönöm Farkas Jenő, Ferenc Attila, Nagy István természetvédelmi őrök segítségét a
terepi munkák során és dr. Harnos Andreának a statisztikai elemzésekben nyújtott értékes tanácsait.
A kutatásokat az EASY (QLK5-CT-2002-01495) és Faunagenesis (NKFP 3B023-04) projektek
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