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Összefoglalás: A gyepek ökológiai és ökofiziológiai vizsgálatával több tucat hazai és számos (több ezer) és
egyben exponenciálisan növekvő számú nemzetközi publikáció foglalkozik. Ebben az áttekintő munkában a
hazai gyepekben eddig végzett ökológiai és manipulációs vizsgálatokat, valamint a szünfiziológiai kutatások
előzményeit és első eredményeit, továbbá a mérsékeltövi gyepvegetációk állományszintű CO2-fluxus mérésének
és szénmérlegének eredményeit foglaljuk össze.

Hazai gyepökológiai és ökofiziológiai kutatások
A hazai növénytársulások in situ ökofiziológiai vizsgálatainak döntő többsége levélszintű (autökofiziológiai) jellegű volt, melyek közül Fekete (1972), Fekete és Tuba (1977),
Draskovics (1979), Suba és Légrády (1985), Mészáros (1984, 1988), Béres et al. (1998)
vizsgálatai a hazai erdőállományok működésének jobb megértéséhez járultak hozzá. A
hazai gyep-ökofiziológiai kutatások Fekete Gábor és Précsényi István vezetésével (pl.
Fekete et al. 1976, Fekete et al. 1980) a múlt század 70-es éveiben kezdődtek a Vácrátót
külterületén található, extenzíven legeltetett, nyílt homokpusztagyepben (Tece). A korai
kutatások nemcsak az ökofiziológia (Fekete és Tuba 1982), hanem a produkcióbiológia (pl.
Kovács-Láng és Szabó 1973, Molnár és Nosek 1979), a niche-ökológia (Fekete et al. 1976,
Fekete et al. 1980) és a vegetációdinamika (Virágh 1987a, Matus és Tóthmérész 1987)
területén is új eredményekkel szolgáltak. Gyepállományok közül löszpusztagyepekben
(köztük az általunk is vizsgált Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae löszpusztaréten),
valamint homokpusztagyepeken végzett munkákból a teljesség igénye nélkül Verseghy
és Kovács-Láng (1971), Kovács-Láng (1975) et al. (1989), Nagy és Horánszky (1980),
Tuba (1984), Tuba et al. (1996) Almádi et al. (1986), Kalapos (1989, 1994), Nagy et al.
(1994), Fekete et al. (1995) és Marshall (1998) publikációit említjük meg. Az általunk
is kutatott bugacpusztai legelő közelében Kalapos (1994) és munkatársai (Kalapos et al.
1997) az egyes fajok vízgazdálkodási jellegzetességeit és fotoszintetikus teljesítményét
vizsgálták és határozták meg. A 1990-es évek közepétől Précsényi István vezetésével a
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Kossuth Lajos Tudományegyetem (most Debreceni Egyetem) kutatói tanulmányozták a
nyírségi homoki gyepek ökológiai és ökofiziológiai folyamatait (Précsényi et al. 1990,
Précsényi és Mészáros 1997). Ezen kutatások a – bugacpusztai legelőhöz hasonló textúrájú és struktúrájú – Potentillo-Festucetum pseudovinae homokpusztagyep társulás
különböző mértékben záródó, illetve degradált állományaiban folytak (Mészáros és
Veres 2006). Az ökológiai kutatások közül Matus et al. (2003) a homoki növényzet
másodlagos szukcesszióját, valamint a talaj magbank készletét tanulmányozták egy korábban legeltetett, de már felhagyott homokdüne különböző térszínein. Az akác által
nem fertőzött homoki vegetáció fajkompozíciója közepes mértékben változott meg a
felhagyás óta. Két magas termetű pázsitfűfaj (Elymus hispidus, Poa angustifolia) jelentősen
megnövelte a borítását az egyéves és az alacsony termetű évelő taxonok rovására. Az
akác által kolonizált területekről a homoki legelő legtöbb faja eltűnt és helyüket nitrofil
taxonok foglalták el. A vizsgált düne alacsonyabb térszínein valamivel nagyobb fajszámot
és magbank sűrűséget tapasztaltak, mint a magasabb területeken. Egy másik, 7 éves
kutatás (Matus et al. 2005) a Cynodonti-Festucetum pseudovinae társulás házi lúdak
által túllegeltetett, illetve szárnyasok által nem (de szarvasmarhák által elvétve) legelt, ún.
kontroll területét hasonlította össze a vegetációdinamikai folyamatok és a talaj magbank
készletének változása szempontjából. A növényfajokat és a talaj magkészletét tekintve
egyaránt szignifikánsan szegényebb kontroll állományban tavaszi egyévesek és évelők
domináltak. Utóbbi csoport növekvő térnyerése és egyben dominanciája a túllegeltetett
gyepben is megfigyelhető volt, akárcsak a nyári egyéves taxonok tömegessége. Az intenzíven legelt állományban a fajszám csökkenése is megfigyelhető volt, akárcsak a
fajszám nagyobb szezonális és évek közötti eltérése a kontrollhoz képest. A kutatók a
növényzet regenerációja kapcsán az évelő fűfélék lassú terjeszkedését tapasztalták, míg
a túllegeltetett terület sűrűbb és gazdagabb magbankját egyrészt a növényzet ismétlődő
zavarásokhoz történő adaptációjával, másrészt a libák intenzív propagulum-szórásával
magyarázták. A felvehető tápanyagok mennyiségét vizsgálva sem időbeli, sem pedig –
meglepő módon – a vizsgált állományok közötti eltérést nem tapasztaltak. Az ökofiziológiai
vizsgálatok fő cékitűzése a szélsőséges termőhelyi feltételek fluktuációjával összefüggő
növény-ökofiziológiai viselkedések és alkalmazkodások megismerése volt, elsősorban
a fotoszintetikus apparátus összetételét és aktivitását jellemző paraméterek vizsgálatán
keresztül (Mészáros et al. 1996, Mészáros és Veres 2006, Veres et al. 2006). A kutatások
eredményeként megállapították, hogy a homokpusztagyepben eltérő dominanciával
jelenlévő és morfológiailag is különböző fajoknál a levelek szárazanyagra vonatkoztatott
klorofill és össz-karotinoid tartalma a vegetációs időszakban széles intervallumban
változott és jelentős interspecifikus eltéréseket mutatott. A levelek klorofill tartalma
csökkent a növekedési szezon előrehaladtával, de a veszteség mértéke összefüggött az
időjárási viszonyok évek közötti eltéréseivel. A vizsgált taxonok leveleinek összkarotinoid
tartalma tavasszal magasabb volt az egyszikűeknél, mint a kétszikű fajoknál. A vizsgált
fajoknál a karotinoid összetétel rendkívül plasztikusan követte a fellépő abiotikus faktorok erősségét és fontos szerepe volt a fotoszintetikus apparátus fényvédelmében. Az
abiotikus stressztényezők erősödésével a xantofill ciklus védelmi szerepe – szezonálisan
és napszakosan egyaránt – mindegyik fajnál fokozatosan előtérbe került, ami hosszabb
távon érintette a xantofill ciklus teljes pigment készletének a nagyságát, illetve az egyes
komponensek részarányát is (Mészáros és Veres 2006, Veres et al. 2006).

176

Gyepállományok ökológiai, szünfiziológiai kutatása

Hazai gyom és termesztett növényállományokon, illetve ezek kevert állományain
Nagy et al. (1993), és Szente et al. (1993a, 1993b) végzett már részben egyed, illetve
állományszintet is érintő vizsgálatokat, míg vízi vegetációban Czóbel et al. (2005a) az általa
kifejlesztett úszó sziget segítségével, nyílt rendszerű kamrás technikát alkalmazva kezdte
el az állományszintű szünfiziológiai vizsgálatokat. A kiskunsági nyílt homokpusztagyep
hosszabb távú, levélszintű fluxus és állományszintű produkció vizsgálatai révén a gödöllői kutatócsoport (Tuba et al. 1998) már számos, a szünfiziológiai regulációra utaló
megállapítást tett közzé. A hazai szünfiziológiai kutatások gyökerei azonban az előbb
említett vizsgálatnál több évtizeddel korábbra nyúlnak vissza. A korai IBP és MAB
projektekhez kapcsolódó levélszintű vizsgálatok közül néhány már a társulásszintű,
szünfiziológiai működés első megállapításaihoz járult hozzá. Fekete és Tuba (1977)
erdőtársulásban kísérletesen bizonyította a szupraindividuális fotoszintetikus pigmenthomeosztázist, mely szerint a fajokban és egyedekben igencsak variabilis fotoszintetikus
pigmentkoncentráció társulásszinten lerögzített, uniform. Vegetációdinamikai szempontból is lényeges felismerés volt, hogy a társulás fiziológiai működésének, pl. a fotoszintetikus
CO2-asszimilációjának szupraindividuális szintű lerögzítettsége és szabályozottsága a
szukcesszió előrehaladtával fokozódik (Fekete et al. 1988).
Az első hazai állományszintű szünfiziológiai vizsgálatokat (magába foglalva a
különböző méretű növényzettel borított állományfoltok CO2-fluxus és vízgőzcsere mérését)
korábbi kutatásaikra alapozva Tuba Zoltán és munkatársai 1999-ben kezdték el a Szent
István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézetében (korábban GATE, majd SZIE
Növénytani- és Növényélettani Tanszék), a „Szünfiziológiai folyamatok léptékfüggése
fátlan növénytársulásokban” elnevezésű, négyéves OTKA pályázat keretében. Kutatásuk
fő motivációja annak a ténynek a felismerése volt, hogy az infraindividuális (levél/
egyed) és tájlépték közötti térbeli tartományba eső társulásfiziológiai folyamatokról
meglepően kevés ismerettel rendelkezünk (Ehleringer és Field 1993). Mindezek mögött méréstechnikai, módszertani okok álltak, mely tényezőknek messzemenő hatása és
következménye volt a növényi társulásfiziológia egészének a fejlődésére és több évtizedes
stagnálására (Mooney 1991, Bazzaz 1996). A gödöllői kutatócsoport szemléletében és
technikájában egyaránt új, szünfenetikai léptékeket lefedő, térbeli léptékfüggő mérésekre
alkalmas kamrasort (7,5 és 240 cm közötti átmérővel) fejlesztett ki (Czóbel et al. 2005b). Ezen,
a szünfiziológiai minimum area megállapítására is alkalmas kamrákkal vizsgálták az
állományfiziológiai válaszok térbeli léptékfüggését, továbbá lösz-, homokpusztagyep, és
gyomvegetációban az egyes állományfoltok döntően térbeli-, részben időbeli heterogenitását. Mindhárom gyeptársulás vizsgált foltjaiban mérték az állományok szénmérlegét,
vízgőzcseréjét, fotoszintetikus aktivitását és légzését, a mikrometeorológiai adatok rögzítésével, valamint a LAI becslésekkel párhuzamosan. Az eltérő fajkészletű, textúrájú,
fiziognómiájú és diverzitású lösz-, és homokpusztagyepre, illetve gyomvegetációra kiterjesztett állományszintű, szünfiziológiai munka többek között bebizonyította, hogy
ezen növényközösségek CO2-asszimilációjának variabilitása egyértelműen térbeli léptékfüggést mutat, amely egyfajta jellegzetes léptékű szünfiziológiai minimi-area létére utal.
Időbeli variabilitásra vonatkozó kutatásuk egyben az első eredményeket szolgáltatta a
hazai és egyben mérsékeltövi lösz- és homoki gyepek napi, szezonális és évek közötti
CO2-fluxusairól és szénmérlegeiről (Czóbel et al. 2004, 2005b; Szerdahelyi et al. 2004a,
2004b; Balogh et al. 2005).
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Több hektáros, növényzettel fedett felszín vízgőz, hő, CO2 és egyéb gázok momentán
fluxusainak vizsgálatát hazánkban először Haszpra László és munkatársai kezdték el 1994
szeptemberében (Haszpra és Barcza 2005). Az őrségi Hegyhátsál közelében elhelyezkedő
TV-adótornyon eddy kovariancia technikával történő mérések 1997-től folyamatosan
rögzítik a meglehetősen mozaikos – kaszált gyepek, telepített erdők és mezőgazdasági
kultúrák által dominált – vegetáció NEE-jét. Az eddig eltelt időszak éves szinten negatív
NEE értékei (-34 – -84 gC m-2) azt jelzik, hogy a vegetáció saját kibocsátásánál több széndioxidot vesz fel, azaz magába építi a fosszilis tüzelőanyagok égetése során a levegőbe
kerülő szén-dioxid egy részét is. Ugyanakkor a folyamat nagyon érzékeny az éghajlati
viszonyokra, melyet az is jelez, hogy a 2003-as meleg és száraz esztendőben a vegetáció
+ talaj rendszer nettó szén-dioxid forrássá vált /+68 gC m-2/ (Haszpra 1995, Haszpra
és Barcza 2005). Bugacpusztán a homoki legelőn 2002 júliusától (Nagy et al. 2007b),
míg a Mátrában Szurdokpüspöki közelében egy cseres tölgyessel határolt felhagyott
legelőn, illetve részben felülvetett gyepben 2003 májusától (Tuba et al. 2004, Pintér et
al. 2007) történik folyamatos EC mérés a SZIE Növénytani és Ökofiziológiai Intézetének
munkatársai révén, nemzetközi (pl. CarboEurope-IP, NitroEurope-IP) és hazai projektek
finanszírozásával. A bugaci gyep éves NEE összege 2003-ban +17 gC m-2, 2004-ben
-270 gC m-2 (Nagy et al., 2007b) volt, míg a mátrai fűfelszíné 2004-ben -35 gC m-2
lett (Pintér et al. 2007). Mindkét vegetációban általában március közepétől október
közepéig a fűfelszínek szén-dioxid cseréjének napi összegei negatívak voltak, tehát széndioxidot vettek fel a légkörből. A szén-dioxid megkötés intenzitása azonban évek közti
változékonyságot mutatott. 2003-ban, az extrém meleg és száraz évben napi szinten fele
annyi szén-dioxidot vett fel, mint a többi vizsgált esztendőben. A mátrai gyep a bugacinál
kisebb mennyiségű szén-dioxidot vesz fel, annak ellenére, hogy a csapadékviszonyok
a mátrai mérőhely esetében a kedvezőbbek. A bugaci és mátrai vegetációk viselkedése
közötti másik nagy különbség, a nyár közepén történő kiszáradás, valamint az azt követő
regeneráció megléte vagy elmaradása. Ezen folyamatokat, az átlaghőmérsékleten és a
lehullott csapadék mennyiségén kívül a mérőhelyek talajviszonyai és a vegetációt alkotó
gyepfajok szárazságtűrése is befolyásolja. A bugaci homokos talajon már kevesebb
csapadék is jelentősen növelte a növényzet számára felvehető vízkészletet, míg a mátrai
agyagos talajon ehhez ennél lényegesen nagyobb mennyiségű csapadékra volt szükség. A
vegetációs időszakban csapadékhullás után megnőtt a respiráció, aminek következtében
akár a legintenzívebb szénfelvételi időszak közepén is előfordult, hogy egyes napok
nettó szénmérlege pozitív volt, vagyis jelentős mennyiségű szénleadás történt. Ez a
folyamat mindkét állomány esetében megfigyelhető, akárcsak az, hogy az NEE éjszakai
hőmérséklet- és nappali fényfüggését negatívan befolyásolta a szárazságstressz (Pintér
et al. 2007).
Hazai gyepekben végzett manipulációs kísérletek
Hazánkban is több manipulációs kísérletet végeztek eddig gyeptársulásokban. A szünbiológiai vizsgálatok közül Virágh (1982, 1992a,b) egy fajgazdag löszgyeptársulásban
többek között egyszikűekre és kétszikűekre szelektív levélherbicideket alkalmazott, hogy
tanulmányozza a gyepben a zavarások hatására történő fajkompozíciós, texturális és
strukturális változásokat és a vegetációdinamikai folyamatokat (Virágh s. a.). Az uralkodó
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és tömeges egyszikűek kiírtását követően nagy üres földfelszínek váltak szabaddá, amelyeket először a túlélő kétszikűek közül néhány vegetatívan gyorsan terjeszkedő, főként
ruderális faj foglalt el. Az évelő füvek csak lassú visszatelepedésre voltak képesek. A
szubordinált kétszikű fajok kiirtása után a sűrű állományban viszonylag kisebb szabad
földterületek keletkeztek. Ezeket az egyszikűek gyorsan betöltötték, akadályozva ezzel a
kétszikűek gyors visszatelepedését (Virágh 1994). A folyamat sebességét elsősorban az
határozta meg, hogy a) a túlélő egyedek milyen gyors és milyen mértékű terjeszkedésre
voltak képesek, illetve b) a magról szaporodó, valamint a szomszédos területekről benyomuló fajok milyen gyorsan tudták betölteni a felszabadult üres, nyílt foltokat. Az
egyszikűek dominanciájával jellemezhető négyzetek sokkal rezisztensebbek voltak a
természetes diszturbációkkal (aszály) szemben, és kisebb volt a visszaálló képességük,
mint a kétszikűek uralta négyzeteké. A sterilizált talajon végbemenő primer szukcesszió
alatt a visszaállás folyamata gyorsabb volt, mint a tipikus lokális másodlagos szukcesszió
(a növényzet teljes elpusztítása) esetében. Annak ellenére, hogy a szukcesszió módja
és sebessége az egyes kezeléseknél eltérő volt, a vizsgált kis kiterjedésű területen 9–10
év alatt a zavart állomány a beavatkozások minőségétől, erősségétől és gyakoriságától
függetlenül képes volt újra elérni az eredetihez hasonló cönológiai állapotát (Virágh
1989a, 1991, 2000). A dombvidéki sztyepptársulás (Pulsatillo-Festucetum rupicolae)
9 évi dinamizmusának vizsgálata rámutatott a háborítatlan, kontroll asszociáció erőteljesen kifejezett nyári – őszi szezonális dinamikájára, s az évek közötti jelentős populációdinamikai fluktuációra (Virágh 1989b, 1992b). A változásokat döntő mértékben az
eltérő időjárású évek heterogenitása befolyásolta. A társulás az erős aszállyal szemben
rezisztensnek bizonyult. A dinamikusan stabil állapotát jól jelezte az időbeli cönológiai
hasonlósági értékek (Virágh 1986, 1987a, 1987b) és a vizsgált jellemzők (a növényzet
összborítása, fajgazdagsága, a diverzitás és evenness értékek, a fajok dominancia-sorrendje) viszonylag szűk tartományon belüli ingadozása. Bekerítés hatására, a gyep számára fontos természetes, lokális zavarások megszüntetésével, a kontroll négyzetekben
egyrészt egy fokozódó elfüvesedési tendencia, másrészt az egyszikű fajok populációinak
elöregedése volt tapasztalható. A kontroll négyzetekben 9 év múlva kis mértékben megnőtt a Festuca pseudovina mennyisége a Festuca rupicola kárára, melynek oka az előbbi
taxon sokkal magasabb netto fotoszintézis és lényegesen jobb vízhasznosítása volt. Ez
a fiziológiai különbség az aszályos évek hatására megváltozott biotikus körülmények
között is nagyobb életképességet jelentett a Festuca pseudovina számára (Virágh 2000).
A kísérlet eredményei arra is felhívták a figyelmet, hogy mennyire fontos a zavarásokat
követő vegetációdinamikai változások és a visszaállás mértékének jellemzésében a
kontroll állapot dinamizmusának ismerete, illetve annak referenciaként való használata
az összehasonlító terepkísérletekben. Másrészt jelezték a természetes zavaró hatások
szükségességét a cönológiai és dinamikai állapotok fenntartásához (Virágh s. a.).
Virágh és Bartha (1996) terepkísérletekkel bizonyították, hogy míg a közel természetes cönológiai állapotú, évtizedeken keresztül alig legelt, dinamikusan stabil állapotú
löszgyeptársulásban a bekerítés 9–10 éve alatt is csak csekély mértékű florisztikai és
szerkezeti változásokat idéz elő, a korábban folyamatosan legeltetett, degradált állományban a bekerítés, és ezáltal a legelés kizárása (zavarás) már 3 év alatt drasztikus fajszám-,
borítás- és fitomassza csökkenést és jelentős cönológiai eltéréseket okozott. A legelés
hiányában itt a fitomassza felszaporodása 3 év alatt a nagytömegű avar miatt negatív
visszacsatolás révén csökkenti önmagát, és idézett elő szignifikáns fitomassza csökkenést.
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Az újralegeltetéses kísérletek alapján világossá vált, hogy a társulások fajgazdagságának
és fajkompozíciójának hosszú távú fenntartásához és folytonos megújuló képességének
biztosításához a viszonylag érintetlen, cönológiailag stabil állományban a normális
természetes zavarások, míg a korábban folyamatosan, szabályos intenzitással legeltetett
állományban a további mérsékelt legeltetés biztosítása szükséges (Virágh és Bartha
1996). Az elmúlt évtizedekben természetvédelmi szempontból is egyre fontosabbá váltak
a gyepállományok leromlására (degradáció) irányuló vizsgálatok. Degradáció a normális
természetes zavarásoknál erősebb diszturbációkra következik be és a fiziognómiai struktúra megváltozása, a fajkompozíció jelentős átalakulása (pl. az uralkodó pázsitfüvek
dominancia sorrendjének átrendeződése, a szubordinált fajok csökkenése, a ritka fajok
eltűnése és a zavarásokkal szemben kevésbé érzékeny fajok elszaporodása), esetenként
a koegzisztenciális szerkezet teljes összeomlása jellemzi. A degradáció sebességét egy
állomány cönológiai és dinamikai állapota, szervezettsége, a táji vegetációs mintázat, illetve
az elérhető propagulumkészlet határozza meg (Virágh s. a., Virágh és Fekete 1984).
Zólyomi és Fekete (1994) kimutatták, hogy a leromlási sor minősége és hossza a zonalitási
helyzetnek és a vizsgált vegetációtípus szomszédsági viszonyainak függvénye, a leromlás
cönostátuszait pedig a helyi flóra ruderális fajkészletre való fogékonysága, azaz a társulás
rezisztencia képessége minősíti. A degradálódás hátterében a termőhely leromlásai,
döntően a talaj egyre rosszabb vízgazdálkodása áll (Kovács-Láng et al. 1989, Zólyomi és
Fekete 1994, Kovács-Láng et al. 2003). A cönológiai degradáció jelentős ökofiziológiai
módosulást is jelent. Megváltozik a gyepben uralkodó fotoszintézis típus (C3-ról C4-re), a
szénasszimiláció intenzitása és időbeli ritmusa, valamint a fotoszintetikus vízhasznosítás
hatékonysága is (Nagy et al. 1994, Szente et al. 1996). A löszgyepekben zavarás (hosszan
tartó, intenzív legeltetés) hatására tömegessé válik a Bothriochloa ischaemum, mely belső
invádorként jelentős strukturális változásokat okoz. A leromlott abiotikus körülmények
között a Bothriochloa ischaemum számára a C4-es fotoszintézis mechanizmusából adódó
jobb vízhasznosítása jelent kompetitív előnyt a Festuca rupicola-val szemben (Virágh et
al. 1995).
Az elmúlt évek hazai szünbotanikai vizsgálatai új léptékben (mikroskála) is megerősítették, és egyben gazdagították a vegetáció zavarás hatására adott válaszairól eddig
rendelkezésre álló ismereteinket. Bartha (2004) terepi adatok és Juhász-Nagy (1980)
által a biológiai komplexitás reprezentálására alkalmas információelméleti modellek
felhasználásával vizsgálta a gyepek florális diverzitását és kis térléptékű szerkezetét.
Feltételezte, ha egy növényközösséget zavarás ér, akkor először a finom térléptékű együttélések szerkezete bomlik fel, a vegetáció mozaikossá válik. A modellezés eredményeként
kiderült, hogy degradáció során a fajkombinációk diverzitásának csökkenése és a maximális diverzitáshoz tartozó karakterisztikus skála nagyobb térléptékek felé való eltolódása
következik be. Egy szukcessziós folyamatban, amikor a társulás regenerálódik a degradációval ellentétes irányú folyamat játszódik le. A növekvő emberi zavarás és növekvő
ariditás hatására nemcsak a florális diverzitás, hanem a társulások koordináltsága is csökken, ami közvetve jelzi a szabályozási, önfenntartó és önreprodukáló mechanizmusok
gyengülését (Bartha 2004).
A VULCAN elnevezésű, klímaváltozás hatását kisérletesen vizsgáló EU 5-ös projekt
keretében a vácrátóti ÖBKI munkatársai egy kiskunsági cserjés ökoszisztémában takarással
szimulálták a melegedés és csapadékkizárással a szárazodás hatását. A kezelések hatását
többek között a növényzetben, a talajban és a talajoldatban bekövetkezett változások
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rendszeres monitorozásával követték nyomon 2000 és 2004 között. Magyarországon
az erdőssztyepp két komponense eltérően reagált a kezelésekre. A Populus alba cserjés
borításában és biomasszájában nem volt megfigyelhető különbség, ám a taxon hőkezelésre
korábbi rügyfakadással és későbbi lombhullással reagált, míg szárazságkezelés hatására
csökkent a levelek foszfor tartalma. A Festuca vaginata esetében a szárazságkezelt parcellákban és a 2003-as rendkívül aszályos évben kisebb tömegességet, jelentős mortalitást és csökkent regenerációs képességet tapasztaltak, valamint az egyes töveken belül
megnőtt a holt részek aránya, jelentősen növelve a tűzveszélyt (Kovács-Láng et al. 2003,
Kalapos et al. 2005).
A Tuba Zoltán vezette gödöllői kutatócsoport több EU-s pályázat keretében OTC
és MiniFace kamrákba transzplantált homok- és löszvegetációban folyó kutatások eredményeiből prognosztizálta az emelt légköri CO2-koncentráció (700 ppm) várható hatásait
gyepekre (pl. Tuba 2005, Nagy et al. 2007a). Rövid expozíciók esetén (a fajtól függően
néhány hónapos, egy-két éves) általában a pozitív válasz volt jellemző a levélszinten vizsgált növényfajok túlnyomó többségében, az emelt CO2-koncentráción nevelt növények
fotoszintézis-[CO2] görbéje magasabbra futott, mint a kontroll növények esetében. Ez
a növekedés és egyben a produkció fokozódásával járt együtt. Hosszabb expozíció
után (öt éves) azonban a fajok egy részénél lefelé módosult (leszabályozás) a válasz,
azaz a kezelt és a kontroll növények hasonló lefutású görbét mutattak, más részüknél
viszont a fenntartott pozitív akklimatizációs visszacsatolás volt jellemző. A szárazanyag
produkció-mennyisége akár csökkenhet is, emelkedés pedig csak többlet N-bevitel
mellett tapasztalható (Tuba 2005). A homok- és löszpusztagyepi fajoknál a kapott eredmények nem különböztek, azaz függetlenek voltak a gyep típusától, ellenben eltértek
attól függően, hogy a vizsgált taxon mely funcionális csoportba tartozott. Az egyszikűek
ugyanis a fotoszintézis leszabályozását, a kétszikűek pedig a hosszabb időtartamon át
is fenntartott pozitív akklimatizációt mutattak. Miután a két talaj tápanyagellátottsága
erősen különbözik, a válaszok hasonlósága a két gyep esetében inkább köthető a megemelt
szénhidrát-szint általi visszacsatolás jelentkezéséhez (fűfélék) vagy annak elmaradásához
(kétszikűek), mint a P-hiányhoz. Azaz a kétszikű fajok esetében a raktárak (pl. a gyökérrendszer) nagyobb kapacitásuk révén hosszú expozíció után is alkalmasak voltak a
többlet szénhidrát-tartalom hasznosítására, míg a fűfajok esetében nem. A kétszikű fajok
a levél, illetve a hajtás növekedése szintjén is kedvezőbben reagáltak, mint az egyszikűek,
mivel a vizsgált taxonok összetett levélszerkezete plasztikusabb válasz lehetőségét
biztosította. A termesztett növények esetében általánosan tapasztalthoz hasonlóan jó
csapadékellátású évben az emelt CO2-szint a sokfajú gyepvegetáció esetében is növelte
az egységnyi földterületre eső biomassza mennyiségét, bár nem szignifikáns mértékben.
Szárazságstressz alatt nem volt különbség a kezelések között (Nagy et al. 2007a).
Növényállományok CO2-fluxus méréséhez, valamint mérsékeltövi gyepvegetációk
szénmérlegéhez kapcsolódó nemzetközi kutatások
A vegetációkutatásban napjainkban elterjedt makroléptékű vizsgálatok, több kmes vagy ennél is sokkal nagyobb térléptékű szint fiziológiai működésének vizsgálatára
használható technikák eredetileg más tudományágak, így a légkörfizika és meteorológia
részére lettek kifejlesztve. Ezért elsősorban – jellegüknél fogva – a növénytársulások
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legnagyobb térbeli léptékében zajló fiziológiai folyamatainak a vizsgálatára alkalmasak
csupán (Schimel 1993). Ilyen módszer a vízgőz, hő, CO2 és egyéb nyomgázok momentán
fluxusainak, illetve turbulens kicserélődésének „eddy (örvénylő) kovarianciával” (EC)
hosszú időtartamon keresztüli mérése a társulás és a légtér határán, mely az egész ökoszisztéma fiziológiáját, azaz a növényzet, a talaj és az állatok közös válaszeredőjét méri
(Monteith és Unsworth 1995). Hátránya, hogy nagyon költséges, nem használható
kisléptékű, heterogén növényzeti foltok/állományok egzakt vizsgálatára, valamint egyes
időjárási (pl. szélcsend) és topográfiai (jelentős relief különbség) körülmények között.
A társulások, sőt tájak és régiók produkciójának mérésére használható modern, távérzékeléses (pl. GIS, NDVI) módszerek (Loveland et al. 1991, Davis et al. 1992) eredményei
kapcsolatba hozhatók a szünfiziológiai működéssel, de mivel azok többnyire csak a fiziológiai működés végeredményét, a produkciót mérik, ezért a szünfiziológiában csak
korlátozottan alkalmazhatók. Ráadásul ezen módszerek térbeli léptéktartománya nem
szűkíthető, ezért az egyed és makro társulásegyüttes közötti térbeli tartományokban nem
használhatók.
Az EC rendszer kiépítésénél és üzemeltetésénél lényegesen olcsóbb, zárt vagy nyílt
rendszerben működtethető kamrás technikák egyaránt és egyedül alkalmasak a térbeli
variabilitás és CO2-gázcsere dinamikájának kis térléptékű vizsgálatára (Angell et al. 2001).
Ennek oka a botanikai kompozíció, ezen belül is a különböző méretű foltok mozaikos
elrendeződésű mintázata, mely a legtöbb gyepvegetációra jellemző (Czóbel et al. 2005b).
Az infravörös-gázanalizátorral együtt használt kamrás metodika nemcsak egyszerű és
gyors méréseket tesz lehetővé, de a mikrometeorológiai módszerekhez (mint pl. EC és
grádiens technika) hasonló eredményeket is szolgáltat (pl. Balogh et al. 2007). A megfelelő paraméterekkel felvértezett és a szükséges technikai és egyéb kritériumoknak
eleget tevő kamrák (Šesták et al. 1971) alkalmasak állományszintű CO2-gázcsere mérésre, a módszer néhány közismert hátránya ellenére [pl. kamra hatás (l. pl. Welles et al.
2001), többnyire nem alkalmasak fás vegetáció vizsgálatára, a kamrák többségénél nem
folyamatos a mérés]. Napjainkban növekvő számú és sokféle CO2-mérőkamrát alkalmaznak állományszintű vizsgálatokra, az egyszerű plexi kamráktól (Zamolodchikov és
Karelin 2001) a jóval komplikáltabb, ventillált kamrákig (pl. Czóbel et al. 2005b).
Különböző formációkhoz tartozó, eltérő textúrájú, struktúrájú és diverzitású mérsékeltövi
gyepek éves szénmérlegéről az elmúlt években egyre növekvő számú publikáció lát
napvilágot (pl. Flanagan et al. 2002, Soussana et al. 2007, Nagy et al. 2007b). A magyarországival közel azonos földrajzi szélességen, C3-as taxonok által dominált, valamint
juhokkal legeltetett mongol sztyeppén Li et al. (2005) -41 gC m-2 éves szénmérleget
mértek 2003 és 2004 márciusa között. Az éves NEE C4-es taxonok dominálta magasfüvű
prérin -46 és -274 gC m-2 év-1 (Dugas et al. 1999, Suyker és Verma 2001, Suyker et al.
2003) között változott, míg kevertfüvű legelt (Frank 2002) és nem legelt (Frank és Dugas
2001) prérin -36 gC m-2 év-1, illetve -45 gC m-2 év-1 volt. Szerpentin kőzeten kialakult
kaliforniai gyepvegetációban -133 gC m-2 év-1 (Valentini et al. 1995) szénmérleget kaptak.
A többéves mérések lehetővé tették a szénmérleg – döntően az éves csapadékösszeg
és csapadékeloszlás eltéréseiből adódó – évek közötti eltéréseinek meghatározását is.
Flanagan et al. (2002) Kanadában, mérsékelt övi gyepvegetáció felett folytatott eddykovariancia mérései alapján kiderült, hogy az 1999-es csapadékosabb év szénmérlege
-21 gC m-2 volt (szénfelvétel), míg az azt követő csapadékszegényebb és melegebb évben
éves szinten 18 gC m-2 szénleadás történt. Mediterrán területeken szintén előfordult, hogy
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a csapadékhiány miatt a gyep éves szinten szénforrás lett. Egy kaliforniai (mediterrán
klímájú) egyéves taxonok dominálta gyepállomány éves szénmérlege -132 gC m-2 illetve
+29 gC m-2 volt, a csapadék évközi eloszlásának függvényében (Xu és Baldocchi,
2004). Az eddigi EC-fluxus mérések eredményei azt igazolják, hogy a mérsékeltövi,
kisebb mértékben stresszelt és degradált gyepek textúrától és struktúrától függetlenül
csapadékhiányos – különösen extrém száraz – éveket leszámítva szénmegkötőnek tekinthetők.
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Ecological and ecophysiological characteristics of grasslands are the objects of exponentially growing
number of national and international research. This work has summarized the ecological and manipulative
investigations, as well as the background and first results of synphysiological studies of Hungarian grasslands. In
addition, this paper gives a brief overview of the foregoing research related to stand level CO2 flux measurements
and carbon balance of temperate grasslands.
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