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1. Bevezetés  

Napjainkban egyre nagyobb szükség van az ökológiai restaurációs beavatkozásokra, melyek 

célja a sérült, elpusztított ökoszisztémák helyreállításának elősegítése, és ezáltal a biodiverzitás 

csökkenésének megállítása (Aichi Target 15: SCBD 2011; Aronson és Alexander 2013). Az elmúlt 

évtizedekben a természetközeli élőhelyek, többek között a gyepek területe gyorsuló ütemben 

csökkent és fragmentálódott az intenzív mezőgazdasági termelés és tájhasználat következtében 

(Pereira és mtsai 2012; Török és mtsai 2018b), mely indokolja a természetközeli élőhelyek 

restaurációjának nagyobb léptékre történő emelését. A természetes területek nagymértékű 

csökkenésének a kompenzálására javasolt a restauráció kiterjesztése a mezőgazdasági és 

természetközeli területek mellett a városi és ipari területekre is (Klaus 2013). 

A gyeprestauráció nagyobb léptékre történő kiterjesztéséhez elengedhetetlen a honos fajok 

magjainak széleskörű használata, valamint a magok túlélésével kapcsolatos ismeretek bővítése (Merritt 

és Dixon 2011). Azonban ennek a megvalósítása számos nehézségbe ütközik. Az egyik legfontosabb 

korlátozó tényező az őshonos fajok magpiacának hiánya hazánkban. Az őshonos növények 

magbankokban tárolt magjainak az élőhely-helyreállítás során történő felhasználása megoldást 

jelenthet erre a problémára (Merritt és Dixon 2011). További nehézséget jelent, hogy a 

mezőgazdaságban jelentős szerepet betöltő fajokkal szemben a honos növényfajok csírázási 

képességével, korai életszakaszaival kapcsolatban igen hiányos ismeretekkel rendelkezünk (James és 

mtsai 2011; Larson és mtsai 2015). Ugyanakkor ez a tudás elengedhetetlen a sikeres terepi 

megtelepedés és a szükséges magmennyiség becsléséhez. 

A sikeres ökológiai restauráció előfeltétele a célfajok propagulumainak elérhetősége. A 

spontán szukcesszióhoz szükséges propagulumok sokszor hiányoznak a fragmentált tájak 

talajmagbankjának kimerülése, valamint a fajok diszperzió-limitáltsága miatt (Bakker és Berendse 

1999). A probléma áthidalására különböző magbeviteli módszerek alkalmazása javasolt, többek 

között a kaszálék terítés és a magvetés, melyek segítségével lehetővé válik a szukcesszió 

felgyorsítása, valamint a tájba illő céltársulás létrehozása (Hedberg és Kotowski 2010; Kiehl és mtsai 

2010; Török és mtsai 2011). A szénaterítéssel jelentősen növelhető a fajgazdagság, biztosítható a 

csíranövények védelme, valamint elnyomható a korai gyomok borítása (Kiehl és mtsai 2010; Török 

és mtsai 2011). A magvetés alkalmazásával rövid időn belül biztosítható a sűrű növényzeti borítás, 

visszaszorítható az inváziós és gyomfajok borítása, valamint csökkenthető az erózióveszély (Török 

és mtsai 2011). Egy vagy csupán néhány domináns mátrix faj vetése megoldást jelenthet a magpiac 

szűkössége esetén is (Török és mtsai 2018a). 
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2. Célkitűzések 

Magok minőségének az in situ megtelepedésre gyakorolt hatása 

Elsőként a vetésre alkalmazott, ill. kaszálékkal bevihető magok és a terített kaszálékban 

előforduló magok csírázási sikerét hasonlítottam össze a terepi megtelepedéssel a nyíregyházi LEGO 

gyár zöldfelületének honos fajokkal történő betelepítése keretében. Kutatásom során az alábbi 

kérdésekre kerestem a választ: (1) A vizsgált vetett fajok közül melyeknek szükséges hideg-

sztratifikáció a magdormancia megtöréséhez? (2) Megfigyelhető-e pozitív összefüggés a 

laboratóriumi magcsírázás és a második évi in situ megtelepedés között? (3) Milyen mennyiségben 

biztosította az általunk terített kaszálék (széna és mulcs) a céltársulás fajainak magjait? (4) A 

csíráztatott kaszálékminták fajösszetétele mennyire hasonlít a terepen megtelepedett fajok 

összetételéhez?  

Második lépésben a rövid-távú magtárolás hatását vizsgáltam in situ megtelepedésére 10 

homoki fajra a Pannon Magbank Projekt keretében. Ennek során a Pannon Magbankban 0-2 évig 

tárolt magok vetést követő túlélési sikerét vizsgáltam egy felhagyott fülöpházi szántó területén. Az 

alábbi kérdésekre kerestem a választ: (5) A vizsgált fajok első és második évi túlélési sikerét milyen 

mértékben befolyásolja a magok rövid távú tárolása (0-2 év)? (6) Hogyan hatott a vetési év (2011-

2013) a fajok első és második évi túlélési sikerére?  

Különböző magbeviteli módszerek eredményessége a gyeprestaurációban 

Disszertációm második részében különböző magbeviteli módszerek (szénaterítés, 

kereskedelmi magkeverék és domináns faj magjának vetése) eredményességét vizsgáltam a homoki 

gyepek ipari területen történő restaurációja során a nyíregyházi LEGO gyár területén. A vegetáció 

összetételének az időbeli változását a kezelt parcellákat összevonva, kontroll (egy extenzíven kezelt 

és egy nem vetett terület) és elsődleges nyílt és zárt referencia gyepekkel való összevetésben 

elemeztem. Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: (7) A kezelt vegetáció fejlődési trajektóriája a 

referencia területek irányába mutat-e? (8) Hogyan változott a restaurált gyep fajaink borítása és 

fajszáma a kontroll és referencia területekkel összevetve a restaurációs beavatkozásokat követően? 

Második lépésben a különböző magbeviteli módszereket vetettem össze egymással, ill. nyílt 

és zárt elsődleges (természetközeli) és másodlagos (parlagokon spontán kialakult) referencia 

gyepekkel. Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: (9) Milyen különbségek mutathatók ki a 

különböző magbeviteli módszerekkel restaurált és a referencia területek között fajösszetételben, 

fajgazdagságban és borításban a kezelést követő harmadik évben? (10) A különböző magbeviteli 

módszerek milyen hatással voltak a fajok szociális viselkedési típusainak arányaira?  
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3. Anyag és módszer 

Élőhely-helyreállítás a LEGO gyár területén 

Vizsgálataim egy része a nyíregyházi LEGO gyár zöldfelületének honos fajokkal történő 

betelepítése keretében történt. Az élőhely-helyreállítás során 2014-től kezdődően többféle magvetést, 

valamint kaszálék terítést alkalmaztunk 15 hektáron. A restaurált gyepek fejlődési irányát a nyílt és 

zárt elsődleges (természetközeli) és másodlagos (parlag) referencia gyepekkel, valamint kétféle 

kontroll (egy extenzíven kezelt és egy nem vetett kontroll területtel) vetettem össze. A területeket 5 

random elhelyezett 2 m x 2 m-s cönológiai kvadráttal felvételeztem a restaurált gyepek esetében a 

2014-2017 közötti időszakban, a kontroll területeket két évben (2015-2016), és referencia területek 

esetében egy-egy időpontban (2015/2016/2017). 

A csírázási siker és megtelepedés közötti összefüggés vizsgálata során 12 vetett homok gyepi 

faj 8 x 100 db magjának csíraképességét ellenőriztem laboratóriumi csíráztatással hideg-kezeléssel 

és hideg-kezelés nélkül. A terített kaszálék (propagulum-forrásként alkalmazott széna és takarásra 

szolgáló mulcs) magtartalmát szabadföldi csíráztatással becsültem a kicsírázott fajok egyedszámai 

alapján. A csírázási eredményeket a második évi megtelepedéssel vetettem össze a cönológiai 

felvételekben becsült százalékos borítások alapján. A hideg-sztratifikáció csírázásra gyakorolt 

hatásának vizsgálatára lineáris modellt használtam. A magok csírázásának hideg-kezeléssel, illetve 

kezelés nélkül és a terepen felvételezett fajok borításának összefüggését Pearson korrelációval, míg 

a kaszálék csíráztatási kísérletből nyert magmennyiség és a terepen felvételezett fajok borításának 

összevetését Spearman-korrelációval végeztem.  

A különböző magbeviteli módszerek eredményességét két lépésben vizsgáltam. Először 

valamennyi magbeviteli típusra összevonva elemeztem a kétéves restaurációs gyepek, valamint a 

kontroll és elsődleges referencia területek vegetációs összetétele közti összefüggést főkomponens 

analízissel (PCA). A borítás és fajgazdagság időbeli elemzésére általánosított lineáris kevert 

modelleket (GLMM) használtam. Második lépésben a különböző magbeviteli módszerek (kaszálék 

terítéssel, magkeverék- és domináns faj magjának vetésével) közötti eltérés értékelésére a hároméves 

vegetáció összetételét, borítását, fajszámát és természetességét kezelésenként hasonlítottam az 

elsődleges és másodlagos referencia területek adataihoz. A vegetáció összetételének elemzéséhez 

nem-lineáris többdimenziós skálázás (NMDS) és hasonlósági elemzést (ANOSIM) használtam. Az 

összborítás, fajgazdagság és természetesség területek közötti összevetésére általánosított lineáris 

kevert modelleket (GLMM) alkalmaztam. 
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Magtárolás hatása az in situ megtelepedésre a fülöpházi mintaterületen 

Vizsgálataim másik része a Pannon Magbank projekthez (LIFE08 NAT/H/000288) 

kapcsolódott. A Pannon Magbankban különböző ideig tárolt magok felhasználhatóságát 

tanulmányoztam egy nyílt homokpusztagyep élőhely helyreállítása során, egy felhagyott fülöpházi 

szántó területén. 10 homoki faj megtelepedését vizsgáltam 0-2 év tárolást követően három egymást 

követő évben (2011-2013). 5 ismétlésben 2-2 évig, parcellánként 2 db 25 m-s transzekt mentén 

felvételeztem a célfajok csíranövény-és egyedszámait. Mind a magtárolás, mind a vetési év hatásának 

a csíranövények túlélésére gyakorolt hatásának elemzéséhez lineáris kevert modelleket (lmer) 

használtam. 

4. Új tudományos eredmények 

Magok minőségének az in situ megtelepedésre gyakorolt hatása 

(1) A laboratóriumi magcsíráztatás során az alkalmazott hidegkezelésnek a 12 vizsgált fajból 

csupán egy kétszikű faj (Silene vulgaris) esetén volt jelentős szerepe a dormancia megtörésében. A 

fűfajok esetében a hidegkezelés jelentősen csökkentette a csírázási százalékot.  

(2) A laboratóriumban mért csírázási siker és a terepi megtelepedés második évben kimutatott 

eredményessége között pozitív összefüggés volt megfigyelhető.  

(3) A kaszálék (széna és mulcs) minták csíráztatása alapján megállapítottam, hogy a kaszálék a 

céltársulás fajainak magjait alacsony mennyiségben biztosította. 

(4) A kaszálék alacsony magtartalma ellenére a szénaterítés utáni második évben kialakult 

vegetáció jelentős növényzeti borítással rendelkezett a vizsgált ipari területen. 

(5) A magtárolás hossza és a terepi megtelepedés között nem tapasztaltam összefüggést. 

Vizsgálatommal alátámasztottam, hogy a néhány éves tárolás nem csökkenti a magok restaurációban 

történő felhasználhatóságát. 

(6) Megállapítottam, hogy a homokgyepi fajok túlélésében a vetési év és a vetést követő évek 

időjárásának van jelentős szerepe. 

Különböző magbeviteli módszerek eredményessége a gyeprestaurációban 

(7) A magbevitelnek köszönhetően a kezelt parcellák vegetációja már két éven belül a referencia 

területek növényzetéhez vált hasonlóvá, míg a kontroll területek növényzetétől eltérő 

összetételűvé alakult. 

(8) Az ipari területen restaurált gyep fajainak mind a borítása, mind a fajszáma az alapállapothoz 

képest jelentősen növekedett a restaurációs beavatkozást követően.  
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(9) Három év alatt a restaurált vegetáció összetételét, borítását, fajszámát tekintve hasonló 

állapotot ért el ipari területen, mint a parlagok spontán szukcesszióval 30 év alatt. Mind kereskedelmi 

magkeverékkel, mind a domináns fűfaj vetésével hasonló borítás, míg a kereskedelmi magkeverék és 

kaszálék alkalmazásával a referenciákhoz hasonló fajgazdagság érhető el. 

(10) A természetes társulásalkotó fajok borítása a vetett területeken elérte a referencia gyepekét, 

míg a kaszálék terítéssel bár alacsonyabb borítást, de magasabb természetes társulásalkotó fajszámot 

lehet elérni.  

5. Következtetés  

Doktori disszertációm során fontosnak tartottam a magminőség (tárolt és nem tárolt mag, ill. 

széna) és a különböző magbeviteli technikák (szénaterítés, magkeverék- és domináns faj magjának 

vetése) in situ megtelepedésre gyakorolt hatásának vizsgálatát. Vizsgálataim új adatokkal járulnak 

hozzá egyes őshonos növényfajok csírázási képességéről való ismereteinkhez, hiánypótlóak a 

magbankban tárolt magok restauráció során történő felhasználásával kapcsolatban, valamint új 

ismereteket nyújtanak a bevitt kaszálék magtartalma és a kétéves restaurált gyep fajösszetétele közötti 

összefüggés tekintetében. A különböző magbeviteli módszerek eredményességének vizsgálata során 

igazoltam, hogy ezek a módszerek alkalmazhatók ipari területen is a honos gyepek restaurálására. 

Főbb eredményeim és konklúzióim alapján egy javaslati listát állítottam össze a homoki gyepek 

kísérletes restaurációja során kapott eredmények gyakorlati hasznosítására. 

A laboratóriumban mért csírázási siker és a terepi megtelepedés második évben kimutatott 

eredményessége között tapasztalt pozitív összefüggés alapján javaslom a domináns fajok csírázási 

képességének előzetes tesztelését a terepi megtelepedés és a szükséges magmennyiség becsléséhez. Az 

alacsony csírázású fajok esetében azonban nehéz megjósolni a terepi teljesítményt, ezért további 

vizsgálat tárgya lehet, hogy e fajok esetében megoldást jelenhet-e a csírázási képesség jobb becslésére 

a nagyobb mintaszámon alapuló, többszöri ismételt csíráztatás alkalmazása. Továbbá ez esetben ajánlott 

tesztelni a hidegkezelésen kívül más módszereket is a dormancia megtörésére, a magasabb csírázási 

százalék elérésére. A kaszálék (széna és mulcs) esetében előzetes csíráztatással nem volt becsülhető 

a terepi megtelepedés. Itt a donor terület kiválasztása, a kaszálás időzítése és friss széna alkalmazása 

javíthat a magbevitel hatékonyságán. A restaurált gyepek további monitorozása fényt deríthet arra a 

kérdésre, hogy a később csírázó fajok (harmadik, negyedik évben) hogyan gazdagítják a fajkészletet 

(vö. Kiehl és mtsai 2010). Kutatásommal igazoltam, hogy a rövid-távú magtárolás nem befolyásolja 

a vizsgált homoki fajok sikerességét az élőhely-helyreállításban. Eredményeim alátámasztják a 

magbankok biodiverzitás megőrző és restaurációs szerepét (Merrit & Dixon 2011). A magok 

betárolásával áthidalhatók egyrészt a gyenge maghozamú évek, másrészt a honos magpiac 
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szűkösségéből eredő maghiány. Igazoltam továbbá, hogy a homokgyepi fajok korai túlélésében a 

vetési év és a vetést követő évek időjárásának van jelentős szerepe. Többek közt a magas hőmérséklet, 

nagy mennyiségű csapadék, valamint az aszály hatása bizonyult meghatározónak. Az időjárás negatív 

hatásainak a kiküszöbölésére és a restaurációs siker növelése érdekében több éven áthúzódó, 

ütemezett telepítés javasolható. 

Disszertációm második részében különböző magbeviteli módszerek (szénaterítés, 

kereskedelmi magkeverék és domináns faj magjának vetése) eredményességét vizsgáltam a homoki 

gyepek ipari területen történő restaurálásában. A magbevitelnek köszönhetően a kezelt parcellák 

vegetációja már két éven belül a referencia területek növényzetéhez vált hasonlóvá, míg a kontroll 

területek növényzete eltérő összetételűvé alakult. Három év alatt a restaurált vegetáció összetételét, 

borítását, fajszámát és természetességét tekintve hasonló állapotot ért el ipari területen, mint a 

parlagok spontán szukcessziójával 30 év alatt. Különböző prioritások figyelembevételével (pl. 

költség, kezelési erőfeszítések, propagulumok hozzáférhetősége) javaslatot tettem a megfelelő 

magbeviteli módszer kiválasztásához.  

Sokan figyelmen kívül hagyják a használaton kívül eső városi-ipari területeknek a 

biodiverzitás növelő potenciálját, pedig a restaurációjuk a természetvédelem (Klaus 2013) és a 

zöldinfrastruktúra fejlesztés (Hostetler és mtsai 2011) számára is igen nagy jelentőséggel bírhatna. 

Az ipari területen történő restaurációnak eredményeim alapján bíztató a kimenetele, a különböző 

magbeviteli módszerek alkalmazásával sikeresen áthidaltuk a diszperziós kényszereket. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a használaton kívül eső mezőgazdasági (parlag), vagy városi-ipari 

területek honos fajokkal való betelepítése új perspektívát nyithat az élőhelyrestauráció számára, és a 

biodiverzitás gyors növelésével egyben jelentősen hozzájárulhatunk az európai zöldinfrastruktúra 

fejlesztéshez is. 

6. A disszertáció alapjául szolgáló közlemények 

Tudományos folyóiratban megjelent publikációk 

Kövendi-Jakó  A., Halassy M., Csecserits A., Hülber K., Szitár K., Wrbka T. & Török K. (2019). Three years 

of vegetation development worth 30 years of secondary succession in urban-industrial grassland 

restoration. Applied Vegetation Science, accepted (29.10.2018) IF= 2.331 

Török K., Csecserits A., Somodi I., Kövendi‐Jakó A., Halász K., Rédei T. & Halassy M. (2018). Restoration 

prioritization for industrial area applying multiple potential natural vegetation modeling. Restoration 

Ecology 26: 476–488. IF= 2.544 
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Kövendi-Jakó A., Csecserits A., Halassy M., Halász K., Szitár K. & Török K. (2017). Relationship of 
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