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A földmunkák által érintett pászták zavart növényzete a szomszédos sziki vegetációra nem volt 
szignifikáns hatással.

A második kérdés kapcsán az alábbiak állapíthatók meg.
Tekintettel a felszíni- és a talajvíz általános északról dél felé tartó hortobágyi mozgásirányára, ele-

ve a kelet-nyugati csatornaszakaszok felszámolásánál volt várható markánsabb pozitív hatás. Ez leg-
inkább az 5. mérőponton mutatkozott meg, kisebb mértékben a 4. ponton és még csekélyebb mér-
tékben más helyeken is.

Elsősorban a volt vonalas létesítmény két oldalán levő vegetáció homogenizálódása indikálja a re-
generációt. Az áramlás felőli oldalon a vonalas létesítmény vízvisszatartó hatása nedvesebb, a vonalas 
létesítmény áramlás alatti oldalán, a szárító hatás szárazabb élőhelyet eredményezett a csatorna ásása 
előtti állapothoz képest.

Az 5. pont alapján az sejthető, hogy inkább a nedvesebb oldal felé fog közelíteni a közös vegetá-
ció képe. 

Az indikáció megítéléséhez kijelölt kontroll rét vegetációja az adott év vízellátási viszonyainak meg-
felelően igen éles reagálással, már-már kaotikusan viselkedik, hasonló mondható el a célfajok egy ré-
széről, különös tekintettel az Élőhelyvédelmi Irányelv Annex II. listás Cirsium brachycephalum-ról.

Az erős legeltetés (marhával) a gyomosodást már az első lépésektől „kézben tartja”, és folyamato-
san erős hatással van a további regenerációs lépésekre is.

II. MÉTA-TúrA 
2004. április 29. – május 2.

Az elsődleges szolonyec szikes puszta  
növénytársulásainak dinamikai kapcsolatai

Molnár Zsolt

A másodlagos szikes pusztákkal szemben az elsődlegesek sokkal stabilabbnak tűnnek. Jelen tudá-
sunk szerint az ürmöspuszták akár több ezer évvel ezelőtt, sőt talán még a Pleisztocénban is igen 
hasonlóan nézhettek ki (vö. Járai-Komlódi 1987, Sümegi és mtsai. 1998). Nagy rezilienciáját mu-
tatja, hogy a padkás szikesek eróziója igen lassú (S. Csomós és Seregélyes 1990), a kilugzás mértéke 
még jelentős csatornázottság mellett is kicsi (Szabolcs 1961), a padkatető Artemisio-Festucetum-jai 
csak lassan alakulnak át Achilleo-Festucetum-okká. A sófelhalmozódás viszonylag gyorsan lejátszó-
dó talajtani folyamat, az ezzel ellentétes kilúgzás azonban nagyságrendekkel lassúbb, mert – külö-
nösen agyagosabb nátriumos talajokban – a talajoldat sócsökkenése a hidraulikus vízvezetőképesség 
drasztikus csökkenésével jár együtt (Várallyay 1981). Ily módon a szikesek „konzerválják” magukat. 
A szikes növényzeti övezetességben ehhez járul a növényi borítás hiánya, ami a „vakszik” és „szik-
fok” zónákban jelentősen nagyobb nyári hőmérsékletet (Kovács és Tóth T. 1988), ezzel együtt járó 
párolgást, következményeiben intenzívebb kapilláris vízemelkedést és nagyobb sótartalmat (Tóth és 
mtsai. 2001) jelent.

Az utóbbi évtized szélsőséges időjárása azonban betekintést engedett az elsődleges szikes puszta 
növénytársulásainak „mozgásterébe”. A 15 éves aszályos periódust (átlag 150–250 mm csapadékhi-
ány, az 550 mm éves csapadékátlaghoz képest) követő 2 igen csapadékos év után (átlagosan 200–300 
mm csapadéktöbblet, Tóth A. 2000) vizsgáltuk 2001-ben egyes állományok (valójában 60 db 1989-
ben felmért kvadrát és további jól ismert helyszínek) növényzetének fajkészleti elmozdulását. 

A megfigyelt változások egy része „triviálisan” várható volt, más része kevésbé. Ami lényeges: va-
lódi átalakulásokról van szó, nem a hipotetikus szukcessziós séma egyes lépéseiről.

 A Camphorosmetum annuae állományai 1989 és 2000 között összezsugorodtak. Egy részük rit-
kásabb és üdébb, más részük átmeneti jellegű lett (Pholiuro-Plantaginetum jelleggel), olykor teljesen 
Pholiuro-Plantaginetum-má váltak. 
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 A Pholiuro-Plantaginetum állományai puccinellietosum-má vagy Puccinellietum-má alakultak.
 A Puccinellietum limosae állományai üdébbek és magasabbak lettek, vagy átalakultak 

eleocharietosum-má vagy Agrostis-Eleocharis uralta gyeppé.
 Az Artemisio-Festucetum nagy része változatlan maradt, de az egynyári fajok száma és borítá-

sa csökkent, az állomány olykor elcsenkeszesedett, és avarossá vált. Máshol megjelent benne néhány 
százalékos arányban az Alopecurus pratensis és az Inula britannica. Mélyebb részeken Puccinellietum 
limosae plantaginetosum tenuiflorae-vé vagy Artemisio-Festucetum puccinellietosum-má alakult, 
sőt olykor Agrostio-Alopecuretummá. E mélyebb fekvésű helyek feltehetően a 15 éves aszály so-
rán alakultak Artemisio-Festucetum-má, mai fajkészletük e történetet jól tükrözi: a vízborítás mi-
att elhalt Festuca pseudovina zsombékok, túlélő Artemisia santonicum tövek, betelepült Puccinellia 
limosa és Alopecurus pratensis. 

 Az Agrostio-Alopecuretum állományok nagy része változatlan maradt vagy üdébb lett, egy ré-
szükben felszaporodott az Agrostis stolonifera vagy a Bolboschoenus maritimus, vagy monodomináns 
Agrostis stolonifera vagy Eleocharis palustris állománnyá váltak. Helyenként teljesen elavarosod-
tak (a kaszálás elmaradása miatt a tavalyi fű belerohadt a tavaszi vízbe). Az Agrostio-Alopecuretum 
festucetosum pseudovinae állományok típusos Agrostio-Alopecuretum-má váltak vagy rét-pionír 
mocsár mozaikjává alakultak (Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris, Bolboschoenus maritimus, 
Schoenoplectus lacustris).

 Az Agrostio-Beckmannietum állományok üdébbek lettek vagy Agrostio-Glycerietum poiformis-
szá váltak (olykor sok Eleocharis palustris-szal).

 A Schoenoplectetum lacustris, Bolboschoenetum maritimi, Caricetum ripariae és Caricetum 
melanostachyae állományai kiszáradóból visszaalakultak típusos állománnyá. 

 A hátak Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae sztyeppjei a nem legeltetett részeken hosszú fü-
vűek és avarosak lettek, szép „magaskórós” jellegű  rétsztyeppé váltak, sok Phlomis tuberosa-val és 
Thalictrum minus-szal. A marhával egykor túllegeltetett részeken elhatalmasodott az Alopecurus 
pratensis, a Galium verum és az Agropyron intermedium.

Összefoglalva az eredményeket kijelenthetjük: az Artemisio-Festucetum pseudovinae és a Salvio-
Festucetum rupicolae állományai változtak a legkevesebbet, a mocsarak üdébbek lettek, de társulást 
nem váltottak, a rétek szintén üdébbek lettek részben társulást is váltva, míg a vakszikek, szikerek és 
szikfokok lényegesen átalakultak, legalább szubasszociációt váltottak.
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