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I. Tudományos el zmények és célkit zés 
 

Napjaink globális környezeti változásai jelent s hatást gyakorolnak az ökológiai rendsze-

rekre, így a növényközösségekre is (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Ezekre a vál-

tozásokra adott vegetációs válaszok hátterében lényeges szerep juthat a társulásalkotó (els -

sorban a domináns) fajok ökofiziológiai sajátságainak, azaz élettani és kapcsolódó morfológi-

ai, strukturális jellemz inek. Dolgozatomban ezek módosulásait vizsgáltam mérsékeltövi er-

d spusztai fajoknál két témakörben: a növényi inváziónál és a klímaváltozásnál, amelyek az 

erd ssztyeppek jelent s kiterjedése miatt is lényegesek hazánk él világa szempontjából. 

A növényi élettani tulajdonságok szerepe a sikeres invázióban még viszonylag kevéssé fel-

tárt. A sokféle él helyre behatolni képes özönnövények a klimatikus és edafikus tényez k 

széles skálájával találkoznak. Morfológiai és fiziológiai sajátságaikban az ilyen fajok gyakran 

nagyobb fokú módosulási képességgel bírnak a term helyi környezet megváltozásakor, mint 

nem inváziós rokonaik, vagy ugyanazon faj shonos populációja (pl. Richards et al. 2006). Az 

él helyi fényklíma markáns térbeli heterogenitása vagy id beli változékonysága megkövetel-

heti, hogy a levél CO2 és H2O gázcseréje képes legyen gyorsan és hatékonyan követni a fény-

környezet módosulását úgy, hogy biztosítsa a fotoszintézis szén-dioxid szükségletét a lehet  

legkisebb vízveszteség árán. A gázcserenyílások nyitottságának ilyen szabályozása hozzájá-

rulhat egyes fajok inváziós sikeréhez. F fajoknak a fényklíma módosulására adott 

sztómaválaszát azonban kevés tanulmány elemzi. A C4-es fotoszintézis típusú füveknél az 

ökofiziológiai toleranciának nagyobb jelent sége lehet, hiszen ezek a fajok a mérsékelt övben 

érik el elterjedésük földrajzi szélesség szerinti fels  határát. Ugyanakkor a C4-es anyagcsereút 

 a speciális levélszerkezet és -m ködés kényszerei miatt  korlátozottabb fenotípusos módo-

sulásra ad lehet séget eltér  környezetben, mint a C3-as (Sage & McKown 2006). Tömegesen 

terjed  f fajok megtelepedésére gyepekben gyakran a nyílt (bolygatott) talajfelszínek terem-

tenek lehet séget. A nyílt talajfoltokon a h mérséklet napi ingadozása jelent sebb, mint egy 

zárt növényzettel borított felszínen, ami serkentheti csírázásukat. Korábbi vizsgálatok arra is 

rámutattak, hogy a C4-es növényfajok csírázása általában nagyobb h igény , mint a C3-asoké. 

A globális éghajlati forgatókönyvek a földfelszíni légh mérséklet emelkedését és a nyári 

aszályok gyakoribbá válását jelzik el re a mérsékelt övben századunk folyamán (Meehl et al. 

2007). A klímaváltozással várható az id járás rendszertelenebbé, széls ségesebbé válása is. 

Egy növényközösségben a tömeges fajok, ill. fajcsoportok e változásokkal szemben mutatott 

t r képességének fontos meghatározói lehetnek a stabil fotoszintetikus m ködés fenntartása, 

ill. annak helyreállási képessége, valamint a levélmorfológiai, -fenológiai és biomassza allo-
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kációs válaszok. Az e sajátságokban mutatkozó eltér  módosulási képességük következtében 

megváltozhat növekedésük, s ezáltal a közösség dominancia-viszonyai és fajösszetétele. 

Vizsgálatom célja egyes növényi ökofiziológiai tulajdonságok, és azok fenotípuson leol-

vasható válaszainak megismerése volt, kétféle környezeti változás nyomán: 1) pusztagyepi, 

erd spusztai ével  pázsitf fajok tömeges terjedésében új, térben változatos vagy id ben vál-

tozékony él helyen, és 2) egy adott él helyen, a szimulált klímaváltozás növénytakaróra (kis-

kunsági homoki erd ssztyepp) gyakorolt hatásának hátterében. 

A fenti célkit zésnek megfelel en, dolgozatomban az alábbi kérdésekre kerestem a választ. 

1. Hatékonyabban válaszolnak-e az inváziós C4-es f fajok gázcserenyílásai a gyorsan változó 

fénykörnyezetre, mint a nem inváziós C4-eseké? 

2. Mennyire különbözik a levél morfológiája és szöveti szerkezete az eredeti erd spusztai 

term helyhez képest fényszegényebb, de kiegyenlítettebb növényházi környezetben? 

3. A napi h mérsékletingadozás jobban serkenti-e a tömeges terjedésre képes f fajok csírázá-

sát a tömegesen nem terjed  rokonaikéhoz képest? 

4. Milyen a fehér nyár gyökérsarjas kiskunsági ével  nyílt homokpusztagyep három meghatá-

rozó növényfajának válasza a régióban várható klímaváltozásra? 

 
II. Anyag és módszer 
 

Dolgozatom els  részében eltér  inváziós hajlamú (tömegesen terjed , ill. nem terjed ) és 

fotoszintézis típusú (C3-as, ill. C4-es), ével  pázsitf fajokat hasonlítottam össze növényházi 

kísérletekben. (A vizsgált fajok között az egyetlen nyári egyéves f  az Eleusine indica volt.) 

Fajonként 3 egyedet gy jtöttem be föld alatti vegetatív hajtások (tarack, rhizóma) formájában, 

talajmonolitokkal együtt lösz alapk zetr l (Gödöll i-dombvidék, Szarkaberki-völgy) és/vagy 

meszes homokról (Kiskunság, Fülöpháza mellett) 2002. október és 2004. július között. A nö-

vényeket az ELTE TTK lágymányosi épületének növénynevel jében (egyedenként külön cse-

répben) egységes körülmények között neveltem: mérsékelt, változó fényintenzitáson (derült 

napokon nyáron átlagosan 440-810 mol foton m-2 s-1, télen 135-180 mol foton m-2 s-1), 

megfelel  víz- és tápanyagellátás mellett. 

A levél gázcserenyílásainak hatékonyságát négy C4-es fajnál vizsgáltam 2004. áprilisban, 

2004. vagy 2005. június-július folyamán: két inváziós (Cynodon dactylon és Sorghum 

halepense) és két shonos (Bothriochloa ischaemum /lokális térfoglaló/ és Chrysopogon 

gryllus /tömegesen nem terjed /) f nél. Felülr l a 2. vagy 3. teljesen kifejl dött, ép leveleket 

el ször 1300 mol foton m-2 s-1 áramláss r ség  fénnyel világítottam meg az egyensúly beál-

lásáig (fotoszintetikus fényindukció). Majd a fényintenzitást hirtelen 270 mol foton m-2 s-1-ra 
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csökkentettem, az új egyensúly elérése után pedig ismét a magas értékre emeltem. Közben fo-

lyamatosan mértem a levél CO2 és H2O gázcseréjét. A levélmorfológia és -szerkezet kontrasz-

tos környezetben mutatkozó különbségeinek feltárásában – a fenti négy faj mellett – egy C3-as 

shonos f fajpár is szerepelt: a Calamagrostis epigeios (tömegesen terjed ) és a Bromus 

inermis (erd ssztyepp-faj, Észak-Amerikában inváziós). A növényházban nevelt növényeken 

2004. októberben megmértem a hajtások felülr l a 2. teljesen kifejlett, ép levelének hosszúsá-

gát, szélességét és területét, valamint meghatároztam az egységnyi levélterületre jutó száraz-

tömeget (fajlagos levéltömeg) és annak két komponensét (vastagság, átlagos szöveti s r ség). 

A levéllemez középs  darabjának keresztmetszeti képén megmértem a szállítónyalábok kö-

zötti átlagos távolságot, az egyes szövettípusok relatív részesedését, valamint a pa-

renchimatikus nyalábhüvely, az epidermisz és a mezofillum vastagságát (a mezofillumét csak 

a két C3-as fajnál). Ugyanezeket a mutatókat meghatároztam 2005. júniusban a terepen gy j-

tött levélmintákon is. Ezek fényben gazdag (max. kb. 2000 mol foton m-2 s-1) lösz erd s-

sztyeppr l (Szarkaberki-völgy) vagy budapesti, útszéli gyomnövényzetb l (a S. halepense-

nél) származtak. A legkisebb független mintának minden esetben a mért változók adott egyed-

re átlagolt értékét (1 mért levél esetén magát az elemi mérést) tekintettem. A csíráztatási kí-

sérlethez a szemterméseket 2002. szeptemberben, 2003. júliusban és szeptemberben gy jtöt-

tem. 2004. januárban az alábbi fajok csírázását hasonlítottam össze egy fotoszintézis típuson 

belül 21  0,5 oC-os állandó h mérsékleten (kontroll) és 6 napos h mérsékletingadozás (8 óra 

30  3 oC, 16 óra 21  0,5 oC) hatására: C4-esek: E. indica (inváziós), B. ischaemum, Ch. 

gryllus; C3-asok: C. epigeios, Festuca vaginata (tömegben nem terjed ). Rendszeres megfi-

gyeléssel becsültem az alábbi változókat: késlekedési szakasz hossza (a csíraágyba helyezés-

t l eltelt azon napok száma, amelyeken a csírázás még nem indult meg), a csírázás sebessége 

(a csírázás megindulásától a kicsírázott magok 50%-ának csírázásához szükséges napok szá-

ma), végs  csírázási százalék. 

A mért vagy számolt adatokat statisztikailag, mindhárom kísérletben egytényez s 

ANOVA-val és Tukey HSD post hoc teszttel, kétmintás t-próbával vagy páros t-próbával 

(összetartozó változók esetén) elemeztem. Amennyiben az adatokra a normális eloszlás 

és/vagy a varianciák azonossága nem teljesült, továbbá a Ch. gryllus-nál a kisebb mintaméret 

esetén, a megfelel  nem-paraméteres próbákat (Kruskal-Wallis teszt és ahhoz tartozó post hoc 

teszt, Mann-Whitney u-teszt, páros el jel-próba) használtam. A szignifikanciaszint minden 

esetben p < 0,05 volt. 

A dolgozat második részében, egy klímaszimulációs terepkísérletben a homoki erd s-

sztyepp három jellemz , tömeges, különböz  növényi funkciós típust képvisel  fajának 
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(Cynodon dactylon, Festuca vaginata, Populus alba) ökofiziológiai válaszát vizsgáltam a 

prognózisoknak megfelel en beállított h - vagy szárazságkezelésre. A kísérleti állomást az 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete építette ki, és 8 éve m ködteti egy fülöpházi fe-

hér nyár gyökérsarjas ével  nyílt homokpusztagyep állományban (Kiskunsági Nemzeti Park), 

amely a növénytakaró jellegzetes strukturális elemét képezi. Ilyen kísérletek hat országban, 

különböz  cserjés ökoszisztémákban folynak egy európai lépték  (É-D irányú) h mérsékleti 

és (ÉNy-DK irányú) csapadékgrádiens mentén. A kezeléseket 9 db, állomány lépték  

(4 × 5 m-es) parcellán végeztük (3 h kezelt, 3 szárazságkezelt és 3 kontroll). Az egész évben 

m köd  passzív h kezelés a leveg  napi minimumh mérsékletét 20 cm magasságban átlago-

san 1,2 °C-kal, a napi átlagh mérsékletet 0,7 °C-kal emelte a kontrollhoz képest április és au-

gusztus között. A szárazságkezelés a vegetációs periódus csúcsid szakában (május-június) az 

évi csapadékmennyiség kb. 5-28%-át (20-145 mm) zárta ki. 

Hat éven át (2003-2008) havonta egyszer (május-augusztus), terepi és laboratóriumi m -

szeres méréseket végeztem. Tanulmányoztam a fels  teljesen kifejlett levelek területét, meg-

nyúltságát (hosszúság/legnagyobb szélesség, a P. alba-nál és a C. dactylon-nál), durva szöveti 

szerkezetét (fajlagos levéltömeg, vastagság, átlagos szöveti s r ség), valamint fotokémiai ha-

tékonyságát (délben és napfelkelte el tt, klorofill fluoreszcencia indukcióval). 

Minden statisztikai elemzéshez az egy parcellán, mint kísérleti egységen belüli mérések át-

lagát használtam (egy mérés esetén magát az elemi mérést). A mért vagy számolt mutatók ál-

talunk magyarázott (nem a véletlen hibából adódó) összes varianciájának megoszlását a ma-

gyarázó változók (kezelés, év, hónap) és interakcióik között fajonként, ismétléses variancia-

analízissel elemeztem. Az adott magyarázó változó szignifikáns hatása esetén Tukey HSD 

post hoc teszttel vizsgáltam a kezelések, ill. a mérési id pontok közötti különbségeket. 

Amennyiben az ANOVA el feltételei sérültek, Kruskal-Wallis tesztet és hozzá tartozó post 

hoc tesztet alkalmaztam. A szignifikanciaszint minden esetben p < 0,05 volt. Az id járás 

(h mérsékleti és csapadékviszonyok) és a kísérleti kezelések együttes hatását a mért változók-

ra, kevert modell  többváltozós lineáris regresszióval elemeztem fajonként. A kevert modell-

ben a meteorológiai tényez ket leíró, rögzített változók mellett, a parcellahatás mint véletlen 

(random) faktor szerepelt. A változópárok közötti számos összehasonlítás miatt, a p < 0,01 

valószín ségi szinten kapott összefüggéseket tekintettem szignifikánsnak. 
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III. Eredmények (Tézisek) 
 
A tömegesen terjed  és nem terjed  f fajokkal végzett kísérleteim során a következ  f bb 

eredményeket kaptam. 

1. A levél gázcseréjének vizsgálatánál 

a) Az alacsony fényintenzitáshoz tartozó egyensúlyi állapotban a C. dactylon és a 

S. halepense alkotta inváziós fajcsoport pillanatnyi vízhasznosítási hatékonysága (PWUE, 

mmol CO2 mol-1 víz) felülmúlta a nem inváziós fajok (B. ischaemum, Ch. gryllus) csoportjáét. 

Ennek oka, hogy a két inváziós f nél a PWUE nagyobb volt a fényintenzitás hirtelen 

csökkentése utáni egyensúlyi állapotban, mint a magas fényintenzitáson, míg a B. ischaemum-

nál és a Ch. gryllus-nál nem különbözött. 

b) A C. dactylon-nál és a S. halepense-nél a PWUE növekedését a fényintenzitás 

mérséklésekor az eredményezte, hogy a gázcserenyílások vízpáravezet  képessége (gs, mmol 

H2O m-2 s-1) nagyobb mértékben csökkent a magas fényen mért egyensúlyi értékéhez képest, 

mint a pillanatnyi nettó fotoszintézis üteme (A, mol CO2 m-2 s-1; vagyis gs > A). Ezzel 

szemben a B. ischaemum-nál és a Ch. gryllus-nál a gs és a A statisztikailag hasonló volt. 

c) A fényintenzitás csökkentését követ  átmeneti állapotban a sztómák sz külésének késé-

se a nettó fotoszintézis-ütem visszaeséséhez képest egyedül a S. halepense-nél nem járt nettó 

vízhasznosítási hatékonyságvesztéssel (a PWUEköltség negatív el jel  volt) a vizsgált fajok kö-

zül. Ez azt mutatja, hogy ennél a f nél a sztómák m ködése különösen szorosan követte a 

fénykörnyezet megváltozását. 

d) A fényintenzitás újra 1300 mol foton m-2 s-1-ra emelésekor a fotoszintézis fényinduk-

ciójához, valamint a sztómák kinyílásához (az egyensúlyi A, ill. gs 90%-ának eléréséhez) 

szükséges id  nem tért el a vizsgált C4-es füvek között. Ennek egy lehetséges magyarázata, 

hogy a fényben gazdag, de id szakosan vízlimitált pusztagyepekben és erd spusztákon a 

szénnyereség növelése kisebb el nyt jelenthet, mint a nagyobb fokú vízmegtakarítás. 

e) Az inváziós fajcsoportban a gázcserenyílások kinyílása 50%-kal hosszabb id t vett 

igénybe, mint az A magas fényintenzitáshoz tartozó egyensúlyi szintjének elérése. A nem in-

váziós csoportban e tekintetben nem kaptam szignifikáns különbséget. Ez az inváziós füvek 

hatékonyabb vízhasznosítására utal a fényintenzitás növekedésekor is. 



 6

2. A levelek morfológiájának és struktúrájának összehasonlításakor két kontrasztos környe-

zetben 

a) Az egységnyi levélterületre jutó száraztömeg (LMA, g m-2) az inváziós C4-es  

S. halepense-nél 47%-kal, a C. dactylon-nál 43%-kal kisebb volt a növénynevel ben, mint a 

term helyen. Ez els sorban abból adódott, hogy mérsékeltebb besugárzás mellett vékonyabb 

levéllemez fejl dött ki. A nem inváziós C4-es füvek esetében viszont, az LMA-ban ilyen kü-

lönbség kisebb mérték  volt (a B. ischaemum-nál 25%-os), vagy nem volt kimutatható  

(a Ch. gryllus-nál). 

b) A levelek morfológiai és anatómiai variációjában a vizsgált C4-es f fajok nem külön-

böztek egyértelm en inváziós hajlamuk szerint. A S. halepense és a B. ischaemum levélterüle-

te nagyobb volt a növényházban, mint a terepen, míg a C. dactylon-é és a Ch. gryllus-é nem 

változott. A Ch. gryllus-nál a két környezetben n tt levelek itt elemzett anatómiai mutatói sta-

tisztikailag hasonlók voltak. A másik három C4-es f nél egyaránt két-két tulajdonságban  ám 

nem ugyanazokban az anatómiai jellemz kben  volt kimutatható eltérés. 

c) A C3-as tömegesen terjed , shonos fajok (C. epigeios, B. inermis) levélstruktúrájának 

és -morfológiájának illeszkedése az eltér  környezeti feltételekhez nem haladta meg egyér-

telm en a két inváziós C4-es f fajét. A két C3-as f  fajlagos levéltömege kb. fele akkora volt a 

növénynevel ben, mint a természetes él helyükön. A levelek morfológiai és anatómiai válto-

zatossága a két környezet között, a C3-as B. inermis-nél és a C4-es S. halepense-nél hasonlóan 

nagy mérték nek, a fotoszintézis típusok két másik tömegesen terjed  képvisel jénél (a C3-as 

C. epigeios és a C4-es C. dactylon) viszont közel egyformán csekélynek bizonyult. 

d) A levél alakja és struktúrája különösen a B. inermis-nél mutatott nagyfokú variációt a 

két eltér  környezetben. Ez összhangban van a f faj erd ssztyepp-faj cönológiai viselkedésé-

vel hazánkban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeres özönnövénnyé vált az észak-amerikai 

mérsékeltövi gyepekben. 

e) A szállítónyalábok közötti átlagos távolság, statisztikailag szignifikánsan vagy 

tendenciózusan, mindkét környezetben nagyobb volt a két C3-as fajnál, mint a négy C4-es f -

nél, a C4-eseken belül pedig a NAD-ME altípusba tartozó C. dactylon-é meghaladta a három 

NADP-ME C4-es f fajét. 

3. A csíráztatási kísérletben 

a) A h mérséklet napi ingadozásának hatására a tömegesen terjed  C3-as C. epigeios és a 

nem inváziós C4-es Ch. gryllus magasabb csírázási százalékot ért el, mint állandó 21 oC-on. A 

másik három vizsgált f faj csírázóképességét a váltakozó napi h mérséklet nem befolyásolta. 
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b) A késlekedési szakasz hosszát a h mérséklet napi ingadozása egyedül az inváziós 

E. indica-nál változtatta meg lényegesen: 8-34 nappal lerövidítette a kontrollhoz képest, ám 

hatására csupán legfeljebb 1-1 mag (2%) csírázott ki. A f faj további csírázása csak akkor in-

dult meg, amikor a folyamatosan nedves állapotban tartott magokkal a váltakozó h mérsékleti 

kezelést a 23. naptól további 5 napon keresztül megismételtem. Ez az eredmény meger sítette 

egy korábbi el vizsgálatom tapasztalatait, miszerint az aszályf  magjainak csírázása a h mér-

sékletingadozást megel z en egy hosszabb idej  (2-3 hetes) el nedvesedést igényel. 

c) A csírázás sebességére az ingadozó napi h mérséklet egyik vizsgált fajnál sem volt ki-

mutatható hatással. 

d) Váltakozó napi h mérsékleten, egy fotoszintézis típuson belül (C3-as, ill. C4-es), a kísér-

letben szerepl  fajok között nem kaptam szignifikáns különbséget csírázásuk sebességében és 

mértékében. 

A klímaszimulációs terepkísérletünk hatéves méréssorozatában 

1. A varianciaforrások megoszlásának elemzése az alábbiakra világított rá a homoki erd s-

sztyepp három domináns, eltér  funkciós típust képvisel  fajánál. 

a) A levél morfológiájára, szerkezetére és fotokémiai m ködésére jelent sebb volt az id -

járás évek és hónapok közötti változékonyságának hatása, mint az alkalmazott intenzitású h - 

vagy szárazságkezelésé, amelyek a klimatikus átlagok hosszú távon várható elmozdulását 

szimulálták. 

b) A kísérleti kezelések hatása többnyire csak id szakosan, az alkalmazott csapadékkizárás 

ideje alatt, vagy annak feloldását követ en volt mérhet . Ez alól kivételt jelentett a P. alba-nál 

a levelek alakja, amely csaknem minden vizsgált évben és hónapban egységesen, megnyúl-

tabb volt a h kezelt parcellákban, mint a kontrollban és a szárazságkezeltekben. 

2. A levél itt vizsgált sajátságainak többváltozós regressziós elemzése az id járás és a kísérleti 

kezelések hatását is tükröz  meteorológiai változókkal a következ ket mutatta. 

a) Nyáron a hosszabb és különösen rendszertelen aszályokkal a C3-as csomós f , a 

F. vaginata fotokémiai teljesítménye jelent sen és tartósan visszaesett. Ugyanekkor a két 

klonális faj, a C4-es C. dactylon és a fás P. alba sarjak fotokémiai hatékonysága kevésbé 

csökkent, els sorban a magas h mérséklet hatására. 

b) A P. alba fotokémiai m ködését a h mérséklet növekedése tavasszal enyhén fokozta, 

nyáron viszont mérsékelte. A F. vaginata fotokémiai aktivitását a magasabb h mérséklet 

csökkentette (els sorban tavasszal), míg a C. dactylon-ét nem befolyásolta lényegesen. 
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c) Tavasszal mindhárom fajnál, a h mérséklet emelkedésével nagyobb terület  és fajlagos 

tömeg  levelek fejl dtek ki, ám a gyakoribb es szünet visszavetette a levélméret növekedését. 

Ezek a változások legmarkánsabban a P. alba-nál jelentkeztek, amelynél például 100 mm-es 

téli és tavaszi csapadékhiány mellett kb. feleakkora méret  (4 cm2-es) levelek fejl dtek ki 

nyár elejére, mint átlagos csapadékjárás esetén. A h mérséklettel a tavaszi levelek megnyúlt-

sága is pozitív kapcsolatban állt a P. alba-nál, és különösen a C. dactylon-nál. 

 
IV. Következtetések 
 
Eredményeim alapján az alábbi megállapításokat tehetjük. 

1. Térben változatos vagy id ben változékony fényklímájú, félszáraz él helyeken, az inváziós 

C4-es ével  pázsitf fajok tömeges térnyerésében  a nem inváziós C4-es füvek rovására  

fontos szerepet játszhat, hogy 

a) az inváziós C4-es f fajoknál hatékonyabb a sztómazáródás szabályozása a levelet ér  

fénymennyiség hirtelen csökkenésének hatására, mint a tömegben nem terjed  C4-es rokona-

iknál. Ez fokozottabb vízmegtakarítást tesz lehet vé az energetikai szempontból kevésbé 

hasznosítható árnyékperiódusok alatt; 

b) az inváziós C4-es füvek leveleinek durva szöveti szerkezete nagyobb mérték  variáció-

val bír kontrasztos környezetben, mint a nem inváziós C4-eseké. 

2. Ezzel szemben a fotoszintézis gyors fényindukciója a fényintenzitás növekedésekor, a le-

vélmorfológia és -anatómia markáns környezeti variációja, valamint a gyors és jó csírázóké-

pesség a h mérséklet napi ingadozása hatására nem, vagy kisebb részben lehet felel s puszta-

gyepi, erd spusztai C4-es ével  pázsitf fajok inváziós sikeréért. 

3. A nagy tömegben terjed  füvek közül a C4-es fajok levélmorfológiájának és -szerkezetének 

válasza az eltér  környezeti feltételekre nem feltétlenül marad alul a C3-asokénak, ahogyan az 

a C4-es levélanatómia megkötöttségei alapján várható lett volna (Sage & McKown 2006). 

4. Ahhoz azonban, hogy általánosabb következtetéseket vonhassunk le a fenti ökofiziológiai 

sajátságok szerepér l heterogén fényklímájú, félszáraz él helyek pázsitf fajainak tömeges 

térnyerése hátterében, ezeket a vizsgálatokat több fajra szükséges kiterjeszteni. 

5. A klímaváltozással fokozatosan melegebbé váló tavaszi id szakokban a nyílt 

homokpusztagyep  nyáras-borókás vegetációmozaik három domináns, különböz  funkciós 

csoportot képvisel  fajánál (C. dactylon, F. vaginata, P. alba sarjak) nagyobb méret  levelek 

képzése, ill. fenológiájuk (pl. a teljes asszimiláló lombfelület kibomlása) korábbra tolódása 
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várható. Ezt azonban korlátozhatják széls séges id járási események (pl. rendkívüli aszályok 

vagy fagyok). 

6. A klímaváltozással várható rendszertelenebb és széls ségesebb id járás, különösen a na-

gyobb aszálygyakoriság, a sekély gyökérzet , hidegt r , a rendszeres nyárközépi aszályhoz 

alkalmazkodott C3-as csomós füvek (pl. a F. vaginata) szénasszimilációját és ezáltal növeke-

dését fogja legnagyobb mértékben korlátozni. Ezért visszaszorulásuk jósolható. A szénanyag-

csere mérsékl dése vélhet en kisebb lesz a h igényes, mélyebben gyökerez , klonális fajok-

nál (úgymint a C4-es C. dactylon-nál és a fás P. alba cserjeméret  gyökérsarjainál). Így töme-

gességüket a klíma el rejelzett melegedése és szárazodása valószín leg kevésbé fogja csök-

kenteni. 

7. A F. vaginata fokozott klímaérzékenysége, els sorban az aszályok és h hullámok nagyobb 

gyakoriságára, minden bizonnyal a fehér nyár sarjas ével  nyílt homokpusztagyep fitomassza 

produkciójának nagyobb variabilitását fogja eredményezni. Ezt mérsékelhetik (pufferolhatják) 

a P. alba és a C. dactylon szervesanyag-termelésének kisebb ingadozásai. 
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