
SZENT ISTVÁN EGYETEM 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

ALFÖLDI SZÁNTÓK, GYEPEK ÉS UGAROK 

BIODIVERZITÁSÁNAK KOMPARATÍV ELEMZÉSE ÉS 

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA  

Kovács Anikó 

alkalmazott zoológus 

 

Gödöllő 

2011 



2 
 

A doktori iskola 

megnevezése:  Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola 

 

tudományága:  Környezettudomány 

 

vezetője:   Dr. Heltai György D.Sc. 

tanszékvezető, egyetemi tanár 

Szent István Egyetem, 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

Környezettudományi Intézet 

Kémia es Biokémia Tanszék 

 

Témavezető:   Dr. Báldi András, az MTA doktora 

   MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 

   „Lendület” Ökoszisztéma Szolgáltatások Kutatócsoport 

 

 

 

...........................................................     ........................................................... 

Az iskolavezető jóváhagyása     A témavezető jóváhagyása 



3 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. A TÉMA AKTUALITÁSA, JELENT ŐSÉGE 5 

 

2. PROBLÉMAFELVETÉS, CÉLKIT ŰZÉSEK 6 

 

3. AGYAG ÉS MÓDSZER 8 

3.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 8 

3.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén 9 

 

4. EREDMÉNYEK 10 

4.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 10 

4.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén 10 

4.3. Új tudományos eredmények 12 

4.3.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 12 

4.3.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén 12 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 13 

5.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 13 

5.2. II. Vizsgálat: Ugaroltatás a Hevesi-sík ÉTT területén 14 

 

6. IRODALOMJEGYZÉK 15 

 
7. DOKTORI ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK 17 



4 
 



5 
 

1. A TÉMA AKTUALITÁSA, JELENTŐSÉGE 

 

A mezőgazdaság mintegy 8 ezer évvel ezelőtti kezdete óta az ember Európa jó részét művelés alá 

vonta szántóföldek és kezelt gyepek formájában (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 (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). Az intenzív művelés 

súlyos környezeti és természeti károkat, jelentős biodiverzitás csökkenést okozott, hatására számos 

egykor elterjedt növény- és állatfaj vált veszélyeztetetté (Tilman et al. 2002; Roschewitz et al. 

2005). 

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. Most azonban, hogy a 

szocialista rendszer volt tagállamai is sorra az EU-ba lépnek, országaik mezőgazdasághoz kötődő 

élővilága ugyanazokkal a regulációkkal szembesülhet, mint ami az ökológiai problémákhoz és az 

állományok pusztulásához vezetett az unió régi tagországaiban.  

A mezőgazdaság okozta általános negatív hatások és környezetvédelmi problémák 

ellensúlyozására a műtrágya- és vegyszerfelhasználást csökkentő, a táji heterogenitás fenntartását 

célzó agrár-környezetvédelmi programokat hirdettek meg 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. 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 működik (Ángyán et al. 2003; Haraszthy 2004). Ezen 

programok és gazdálkodási formák természetvédelmi értékét sajnos csak kevés kutatás vizsgálta és 
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vizsgálja mind a mai napig. Az EU-ban a sok milliárd eurós agrár-környezetvédelmi kifizetésekhez 

mindössze néhány száz vizsgálat kapcsolható (Kleijn és Sutherland 2003; Kleijn et al. 2011). 

1988/89-től önkéntes alapon, majd később a közös agrárpolitika 1992-es reformjával 

kötelező ugaroltatást vezettek be a gabonatermelés korlátozására az EU tagországokban. Ez a pár 

évig tartó területpihentetési forma azonban a talaj védelmét is szolgálta, valamint biodiverzitás 

megőrzésének szempontjából is sok esetben előnyösnek bizonyult (van Buskirk és Willi 2004; 

Sotherton 1998). A gazdasági igények növekedése miatt viszont 2008-ra a kötelező ugaroltatást 

eltörölték, mely intézkedés eddig még nem ismert méretű természeti kárral járhat (Morris et al. 

2011). Magyarországon az ugaroltatás 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, azaz a talajon fészkelő madarak fő költési időszakát követően. 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. Viszont az ugarok potenciális természetvédelmi 

jelentősége a közép-kelet-európai országokban ezidáig nem ismert. 

 

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 gabonaföldek élővilágára koncentrál. Vizsgálatunkban arra 

keresünk választ, hogy a kiskunsági őszi vetésű 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.  
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(2) Az említett taxonok 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.  

(5) A vegetáció fajösszetétele és struktúrája hatással van az ízeltlábú és 

madárpopulációkra. 

Az értekezés második részében a Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen, 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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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 

Mintavételi területeink a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták tájegységén és 

környező területein helyezkedtek el. Egy kérdőíves felmérés alapján öt gazda került kiválasztásra, 

összesen 18 területtel. A felhasznált műtrágyák nitrogén hatóanyaga alapján hét különböző kezelési 

intenzitási típust különíthettünk el, intenzitási típusonként általában 3-3 gabonafölddel. Gyomirtó 

szert a hétből hat, rovarölő szert két esetben alkalmaztak.  

A botanikai felvételezést a területenként két, a legszélső búzasorokban, valamint 50 méterrel 

beljebb, a gabonatábla belső régiójában kijelölt transzektek mentén végeztük, feljegyezve a 

gyomnövény fajokat és azok borítási értékeit, az átlagos teljes növényzeti borítást, átlagos 

gyomborítást (azaz minden nem gabona edényes növény borítását), növényzeti magasságot, 

valamint a csupasz talajfelszín arányát. A flóránkban való megjelenésük időpontja alapján 

elkülönítettünk őshonos, archaeophyta és neophyta fajokat (Botta-Dukát et al. 2004), a Borhidi-féle 

nitrogénigény skála alapján alacsony-közepes és magas nitrogénigényű fajokat (Borhidi 1993).  

Pókok (Araneae) és futóbogarak (Carabidae) mintavételezésére transzektenként két-két 

tölcséres talajcsapdát helyeztünk ki összesen négy kéthetes időszakra május és június hónapokban. 

A méhek (Hymenoptera: Apidae) mintavételezésére egy-egy vízzel töltött sárga vödörcsapdát 

helyeztünk el minden transzektben. A csapdákat hetente ürítettük május-júniusban. A fajokat 

testméret alapján kategorizáltuk, elkülönítve a kisebb méretű vadméheket és a nagytestű 

poszméheket (Bombus spp.) (O’Toole és Raw 1991). 

Madarak relatív abundancia becslését pontszámlálással végeztünk (Szép és Nagy 2002), 

kezelési típusonként 12-15 100 m sugarú körben április és május végén. A madármegfigyelések 

során felvett adatok alapján azon fajokat vettük be az elemzésbe (összesen 28-at), melyek számára a 

gabonatábla potenciális élő-, ill. táplálkozó terület lehet. 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. 

Hogy tesztelhessük a tájhasználat szántóföldek élővilágára gyakorolt hatását, kiszámítottuk 

a mintavételi pontok körüli 500 méter sugarú körben a féltermészetes élőhelyek százalékos arányát, 

mely a gyepek, erdőfoltok és a mocsaras élőhelyek százalékos arányát fejezi ki (Clough et al. 

2007). A kezelés és a tájszerkezet gyomok, az egyes ízeltlábú csoportok és madarak faj- és 

egyedszámára, valamint funkcionális csoportjaikra gyakorolt hatását általános lineáris kevert 

modellekkel vizsgáltuk. Magyarázó változók voltak a féltermészetes élőhelyek aránya, a műtrágya 

nitrogén logaritmusa (kg/ha/év), valamint növények és ízeltlábúak esetén a transzektpozíció 

(szegély vs. belső), ízeltlábúak esetében a rovarirtó szer alkalmazási száma. Az egyes minták között 
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a mintavételi elrendezésből adódó térbeli függetlenség hiányát random faktorok bevonásával vettük 

figyelembe. Ízeltlábúak és madarak esetében külön modellben vizsgáltuk a gyomok fajszámának, a 

növényzet magasságának és a csupasz talajfelszín arányának hatását.  

 

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

A Hevesi-sík Érzékeny Természeti Területen az agrár-környezetvédelmi program szántóföldi 

célprogramján 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 területet, mindegyik ugar 

mellett közvetlenül egy-egy búzatáblát, valamint összesen hat gyepet mintavételeztünk.  

A területeken található növények fajszáma, a növényzet magassága és a csupasz talajfelszín 

borítása területenként tíz 2*2 méteres botanikai kvadrátban került felmérésre. Futóbogarak 

mintavétele területenként öt talajcsapdával, május és június folyamán háromszor egy hétben történt. 

Egyenesszárnyúakra és lepkékre transzektmenti mintavételt alkalmaztunk, a területek méretétől 

függően 10, 20 illetve 30 percben. Az egyenesszárnyúak mintavételre egy alkalommal, 

augusztusban került sor, vizuális és akusztikus módszerrel. A lepkéket április és augusztus között, 

összesen négy alkalommal mintavételeztük. Méhek mintavételére területenként egy-egy fehér, 

sárga, kék és zöld tálcsapdát helyeztünk ki május-júniusban. Madarak relatív abundancia becslése 

pontszámlálással történt, két alkalommal, április-májusban. A fajokat táplálkozásuk alapján 

(rovarevők, magevők és ragadozók) és európai természetvédelmi megítélésük alapján 

csoportosítottuk (Species of European Conservation Concern (SPEC) listán szereplő és nem 

szereplő fajok). 

A habitat típus (öt szintű fix faktor: őszi gabona, egy-, két- és hároméves ugar, gyep), 

ízeltlábúak esetében a növény fajszám, valamint madarak esetében növény fajszám, növényzeti 

magasság, csupasz talajfelszín, a vegetációmagasság és a csupasz talajfelszín variabilitásának 

hatását általános lineáris kevert modellekkel vizsgáltuk. Az egyes minták között a mintavételi 

elrendezésből adódó térbeli függetlenség hiányát random faktorok bevonásával vettük figyelembe. 

Az egyes habitat típusok páros összehasonlítása Tukey-HSD post hoc teszttel történt. A habitat 

típus és a növény fajszám (méhek esetében rovarporozta növények fajszáma) hatását a rovar- és 

madárközösségekre parciális redundancia analízissel (RDA) mértük.  
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 

• Növények: a műtrágya nitrogén hatása szignifikánsan negatív volt az archaeophyta és az 

alacsony-közepes nitrogénigényű gyomok fajszámára és az őshonos gyomok borítására. A 

transzektpozíció és a féltermészetes élőhelyek százaléka között a teljes gyomfajszám 

esetében marginálisan szignifikáns, az archaeophyta és alacsony-közepes nitrogénigényű 

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. 

• Pókok és futóbogarak: a pókok és futóbogarak fajszáma és abundanciája a gabonatáblák 

szélén szignifikánsan magasabb volt, mint a táblák belső zónájában. A féltermészetes 

élőhelyek arányának, valamint a műtrágya és rovarirtó szer alkalmazásának nem volt hatása. 

A gyomnövények fajszáma a pókok fajszámát szignifikánsan pozitívan befolyásolta. 

• Méhek: a műtrágya nitrogén negatívan hatott a méhek teljes egyedszámára és a kis 

testméretű méhek abundanciájára, de nem volt hatással a nagyobb testméretű fajokra. A 

teljes fajszám, valamint a kis testméretű méhek fajszáma és a nagyok egyedszáma 

szignifikánsan, a teljes egyedszám marginálisan alacsonyabb volt rovarirtó szer alkalmazása 

esetén. A teljes egyedszámot tekintve a földek szegélye és belső régiója közti különbség 

kisebb volt az intenzívebb műtrágyázás esetében. A féltermészetes élőhelyek aránya, 

valamint a rovarporozta növények fajszáma és borítása nem befolyásolta a méhek faj- és 

egyedszámát. 

• Madarak: kevesebb madárfajt és egyedet figyeltünk meg azokon a gabonaföldeken, ahol a 

növényzet borítása nagyobb volt, mint 85%. A nagyobb táblákon több madár volt. A mezei 

pacsirta egyedszámára pozitívan hatott a féltermészetes élőhelyek magasabb aránya a 

vizsgált gabonaföldek 500 m sugarú körzetében, 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. A sárga billegető 

egyedszáma csökkent a féltermészetes területek arányának növekedésével, nőtt a 

gabonaföldek méretével és alacsonyabb volt a legmagasabb műtrágya nitrogén dózisok 

esetén. 

 

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

• Növények: az ugarok és féltermészetes gyepek növényzete fajszám tekintetében messze 

meghaladta a gabonán mért értékeket. A vegetáció magassága csökkent, a csupasz 
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talajfelszín aránya nőtt az ugarok korának emelkedésével. A vegetáció-magasság és a 

csupasz talajfelszín variabilitása jóval meghaladva gabonaföldeket.  

• Futóbogarak, egyenesszárnyúak, lepkék és méhek: a legkevesebb futóbogár, egyenesszárnyú 

és lepke fajt és egyedet a gabonaföldeken találtuk. A futóbogarak fajszáma a két-és 

hároméves ugarokon szignifikánsan magasabb volt, mint a többi területen, 

abundanciájukban nem volt különbség az egyes habitat típusok között. Az 

egyenesszárnyúak megfigyelt fajszáma lineáris növekvő trendet mutatott az ugarok korának 

emelkedésével, legmagasabb értéket a gyepen mutatva. Megfigyelt egyedszámuk a két-és 

hároméves ugarokon volt a legmagasabb. A lepkék fajszáma már az egyéves ugarokon 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a gabonaföldeken, a két-és hároméves ugarokon és 

féltermészetes gyepeken is hasonlóan alakult. Egyedszámuk a gyepeken szignifikánsan 

magasabb volt, mint az egy- és kétéves ugarokon. A méhek faj- és egyedszámát tekintve 

nem találtunk különbséget az egyes habitat típusok között. A növényfajszám szignifikánsan 

pozitívan korrelált a futóbogarak, az egyenesszárnyúak és a lepkék fajszámával, ezen kívül 

az egyenesszárnyúak és a lepkék egyedszámával. A növényzeti magasság az 

egyenesszárnyúak fajszámára volt hatással. A csupasz talajfelszín negatívan hatott az 

egyenesszárnyúak fajszámára. 

• Madarak: 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. Az ugaroltatás ily módon mért hatékonysága 

fajszám esetében növekedett az ugarok korával, magasabb értéket elérve a hároméves 

területeken az egy-és kétéves ugarokhoz képest. A rovar- és magevő fajok faj- és 

egyedszáma a gabonaföldeken és az egyéves ugarokon volt a legalacsonyabb, majd 

növekedett az ugarok korának emelkedésével, és a hároméves ugarokon már hasonló vagy 

kissé magasabb értéket értek el, mint a féltermészetes gyepeken. Hasonló mintázatot 

találtunk a SPEC és nem-SPEC fajok esetében is. A növény fajszám pozitívan hatott a 

madarak faj-és egyedszámára, kivéve a magevők fajszámát. 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. A vegetáció magasság variabilitása rovarevők faj-és egyedszámára, és a nem-

SPEC fajok abundanciájára volt pozitív hatással. 

• Többváltozós elemzés: a redundancia elemzés (RDA) szerint a habitat típusnak szignifikáns 

hatása volt a futóbogár, egyenesszárnyú, lepke és madár közösségek fajösszetételének 
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kialakításában. Emellett egyenesszárnyú és madár közösségek esetében a növény fajszám 

szintén szignifikáns jelentőséggel bírt. 

 

4.3. Új tudományos eredmények 

 

4.3.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 

(1) A műtrágyázás csökkenti a művelt területeken élő gyomnövények, kiváltképp az 

őshonos és alacsony-közepes nitrogénigényű fajok diverzitását és borítását, valamint negatívan hat 

a gabonaföldekhez szorosan kötődő ízeltlábúakra és madárfajokra. A vegyszerhasználat, így a 

rovarölő szer alkalmazás visszaveti egyes lokálisabb mozgáskörzetű rovarok, így például a kisebb 

méhfajok faj-és egyedszámát. 

(2) A gabonaföldek széle gazdagabb növény- és ízeltlábú fajokban a területek belső 

részéhez viszonyítva, mely különbség intenzívebb kezelés esetén nagyobb. 

(3) A tájszerkezeti hatásokat tekintve, a féltermészetes élőhelyek 500 méteres sugarú körön 

belüli nagyobb aránya növeli az őshonos növényfajok és egyes madárfajok, így például a mezei 

pacsirta számát a gabonaföldeken.  

(4) A vegetáció fajgazdagsága pozitívan hat a területeken előforduló egyes ízeltlábúak 

fajszámára és bizonyos madárfajok egyedszámára a gabonaföldeken. A madarak maximális faj-és 

egyedszámának a közepes növényzeti borítású területek kedveznek. 

 

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

(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, és eltérő fajösszetételű közösségek kialakulása jellemzi, melyben kiváltképp 

madarak és egyenesszárnyúak tekintetében a növényi fajgazdagságnak jelentős szerepe van. 

(3) Az ugaroltatás három éve alatt a növényzet fajgazdagsága nő, a vegetáció alacsonyabbá 

válik és nő a csupasz talajfelszín aránya. Az ízeltlábúak és madarak faj- és egyedszáma az ugarok 

korának növekedésével egyes esetekben mutathat emelkedést a két- és hároméves ugarokon az 

egyéves ugarokhoz képest, de általánosságban a gabonáknál egységesen magasabb értékek 

várhatók. Az ugarok flórája és faunája a féltermészetes gyepekhez képest növények esetében 

gazdagabb, az ízeltlábúakat és madarakat tekintve többnyire hasonlóan alakul. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

5.1. I. Vizsgálat: Kiskunsági gabonaföldek kezelési intenzitása 

Konzervációbiológiai szempontból az extenzív kezelés lokális és tájszinten főként az őshonos és 

archaeophyta gyomfajok elterjedését segíti elő, és háttérbe szorulnak az intenzív kezelésű, degradált 

területeken sokszor invazív módon terjedő neophyta fajok (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 archaeophyta 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 

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 
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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. 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 

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, 

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. 
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