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I. Tudományos el zmények és célkit zés 

Értekezésemben a bolygatási rendszerek (disturbance regimes) kompozíciós és produkciós 

hatásait vizsgálom a Duna–Tisza közi homoki erd ssztyepp gyep komponensében különböz  tér- 

és id lépték  terepi kísérletekben. A félszáraz gyepek és gyepes-fás vegetációtípusok 

mintázatának legfontosabb alakító tényez i a bolygatási rendszer elemei, a legelés, a t z és a 

klimatikus hatások (van Langevelde és mtsai 2003, Ghermandi és mtsai 2004, Feldman és Lewis 

2005), finomabb léptékben pedig az állatok fizikai bolygatása (Anderson 1983). 

Vizsgálataimban az egyik kiemelt bolygatási tényez  a legelési intenzitás, mely a 19. század 

közepét l kezdve több lépésben változott, jellemz en csökkent a Duna–Tisza közi 

homokterületeken. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult tájhasználat-változás során egész buckás 

tájrészeken hagytak fel a legeltetéssel. Ez a változás, valamint az üregi nyulat érint  járványok 

következtében lecsökkent növényev  tömegesség ráirányította a figyelmet a legelési intenzitás 

szerepének és hatásainak vizsgálatára. Értekezésemben a másik kiemelt természetes bolygatási 

tényez  a klímaváltozás következtében várhatóan egyre gyakoribbá váló tüzek (Veblen és mtsai 

2003), melyek a Duna–Tisza közi Homokhátságon sok négyzetkilométernyi védett területet 

érintettek az elmúlt évtizedekben, különösen a boróka által s r n borított tájrészeken. 

A legtöbb esetben a t z és a legelés hatásait egymástól függetlenül vizsgálják, azonban az 

integrált vizsgálatok száma egyre növekszik. Ugyanakkor nagyon kevés kutatás foglalkozik azzal 

a kérdéssel, hogy miként hat ez a két bolygatási tényez  egymásra (Archibald és mtsai 2005). 

Tekintettel arra, hogy a bolygatási rendszernek két szorosan összefügg  elemét képezi a legelés és 

a t z, a tájhasználatnak kiemelt jelent sége van a t z terjedése és hatása szempontjából. 

Az elmúlt évtizedekben a Kiskunsági Nemzeti Park különböz  buckás részein több 

alkalommal jelent s méret  nyáras-borókás és nyílt homoki gyep égett le. Ennek a mozaikos 

mintázatú tájnak az égésére jellemz , hogy a többé-kevésbé távol álló boróka csoportok között a 

gyep közvetíti a tüzet, ha az ehhez elég növényi anyagot tartalmaz. A t zeset után gyors vegetációs 

változások indulnak be a gyepben, jellemz  a nyársarjak gyors térhódítása. A környez  területek 

jelent s inváziós fert zöttsége miatt a t z utáni regenerációban jelent s szerepet kaphatnak az 

inváziós és egyéb generalista növények, ezért a t z veszélyezteti a nyílt homoki gyepek 

természetközeli állapotának fennmaradását. 

Célom volt megvizsgálni félszáraz él helyen a legelés szempontjából a kompenzációs 

növekedés és a közepes bolygatási hipotézis érvényességét, továbbá a legelés és a t z 

vegetációdinamikai hatásait a nyílt homoki gyepek természetvédelmi szempontjainak figyelembe 

vételével. Az értekezés három terepi kísérletet ölel fel, melyben lépésr l lépésre megvizsgáltam a 
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legelés hatását a gyep produkciójára és kompozíciójára, majd a t z terjedésére, végül a t z utáni 

másodlagos szukcesszió jellegzetességeit tárgyalom.  

Célkit zésemnek megfelel en értekezésemben az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. Képesek-e kompenzálni a társulásalkotó magyar csenkesz (Festuca vaginata) és homoki 

árvalányhaj (Stipa borysthenica) a különböz  legelési intenzitásoknak megfelel  hatásokat, 

azaz milyen er s legeltetést visel el a mészkedvel  nyílt homoki gyep hosszú távon? 

2. Milyen intenzitású legelés indukál kompozíciós változásokat, és azok a kompozíciós 

változások milyen irányúak a közösségben, hogyan változik a fajgazdagság és változnak-e a 

dominanciaviszonyok? 

3. Milyen produkciós és kompozíciós hatásai vannak az avarmennyiség megváltoztatásának? 

4. Lehet-e legeltetéssel befolyásolni a t z terjedését a vizsgált nyílt homokpusztagyepben? 

Alkalmazható-e a legeltetés természetvédelmi kezelésként a t zveszély csökkentésére a 

homokhátsági buckásokban? 

5. Mik a t z rövid távú hatásai a mészkedvel  nyílt homokpusztagyep kompozíciójára nézve? 

6. Milyen szukcessziós állapotok valósulnak meg a t z után, és milyen különbségeket mutatnak 

ebb l a szempontból az égett és a nem égett területek? 

7. Mi jellemz  a szukcessziós állapotok közötti átmenetekre, a szukcesszió irányára illetve az 

állapotátmenetek dinamikájára, az égett és nem égett gyepek hosszú távú megfigyelése során? 

8. Módosítja-e az üregi nyúl legelése a t z utáni másodlagos szukcessziós folyamatokat? 

9. Hogyan változtatják meg a több száz, illetve több ezer hektáros kiterjedés  t zesetek a nyílt 

homoki gyepek és nyáras-borókások alkotta erd ssztyepp vegetációmozaik foltmintázatát, 

mekkora a regeneráció id szükséglete? 

II. Anyag és módszer 

Az értekezésben szerepl  mindhárom terepi kísérletet azonos növénytársulásban, 

mészkedvel  nyílt ével  homokpusztagyepen végeztem. A kiskunsági mintaterületeken a vadrozs-

fedélrozsnok illetve a szürke kákás homoki gyepek állományaira is kiterjedt a vizsgálat. A 

szimulált legeltetéses vizsgálat a Tece-legel n (Kis Tece Természetvédelmi Terület), a kiskunsági 

vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park területén folytak. Orgoványban a t z terjedését a buckások 

szélén található nyáras-borókások és nyílt homoki gyepek alkotta komplexben, a t z utáni 

szukcesszió vizsgálatát a bugaci, bócsai és orgoványi buckások fokozottan védett, szentély jelleg

területein végeztem. 
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Az adatgy jtés során, mindhárom vizsgálat esetén, az egyes növényfajok tömegességi adatait 

a kvadrátokban vizuális borításbecslési technikával gy jtöttem. A legeltetéses kísérletekben a föld 

feletti él  fitomassza mennyiségét nem-destruktív módon, terepi spektroszkópiai eljárással 

becsültem. A vágáskezelés során eltávolított biomassza mennyiségét laborban, súlyállandóságig 

történ  szárítás után határoztam meg. Az égetéses vizsgálatban mértem a növényzet magasságát, 

és minden kvadrátban feljegyeztem a t z belépését l a t z kialvásáig eltelt id t. 

Szimulált legelés kompozíciós és produkciós hatásainak vizsgálata 

A kísérleti területet 2000 szén a Tece-legel nek egy Festuca vaginata dominálta foltján (N 

47˚ 42,05’, E 19˚ 13,59’) jelöltem ki. Két kezeléstípusból (vágáskezelés és avarkezelés) álló 

faktoriális vizsgálatot végeztem. A vágáskezeléssel az alapmátrixot alkotó domináns füveket 

(Festuca vaginata, Stipa borysthenica) kezeltem. Ezzel a kezeléssel birka legelését szimuláltam. A 

vágáskezelésnek három szintjét alkalmaztam, ezek: a vágás kontroll, a gyenge vágás és az er s 

vágás. Az avarkezelésnek négy szintje volt: az avar kontroll, az avarmozgatás, az avarelvétel és az 

avarrárakás. Mind a 12-féle kezeléskombinációt 8 ismétlésben, összesen 96 db 80 cm x 80 cm-es 

kvadrátban végeztem. A kvadrátokat egy 12 oszlopos és 8 soros rácshálóban helyeztem el. A 

kijelölt 96 kvadráthoz a kezeléskombinációkat random blokkos elrendezésben rendeltem hozzá. 

Az adatgy jtéseket márciusban, májusban és novemberben végeztem 2000 novemberét l 

2003 novemberéig. Minden egyes adatgy jtési id pontot külön elemeztem. A geometriai 

borításértékeknek, a kvadrátonkénti fajszám értékeknek, az NDVI-értékeknek és a levágott 

növényi részek súlyadatainak az alkalmazott kezelést l való függését háromfaktoros 

varianciaanalízissel vizsgáltam. A vágás- és avarkezeléseket fix faktorokként, a blokkot random 

faktorként kezeltem. A szignifikánsan különböz  kezelési szintek (p<5%) közötti eltérések 

feltárásához Tukey-féle HSD tesztet használtam. 

Birka- és nyúllegelés hatásainak vizsgálata 

A KNP területén, Orgovány határában (N 46˚ 47,37’, E 19˚ 26,83’) egy hektáros vizsgálati 

területen belül 10 blokkot jelöltünk ki a nyílt homoki gyepen a nyáras-borókás foltok között. 

Minden blokk 4 különböz en kezelt gyepfoltot, azaz elkerítést tartalmazott. Ezek a kezelések az 

áprilisi birkalegeltetés (április közepén), a májusi birkalegeltetés (május végén), a májusi 

nyúllegelés (május végén) és a legelésmentes kontroll voltak. A kontroll elkerítésbe nem került 

legel  állat, a kezelés többi fajtája esetében a legeltetést, vizuális becslés alapján, a föld feletti 

cönológiai borítás felének eltávolításáig végeztük. Minden elkerítésen belül 4 darab 1 m x 1 m-es 

mintavételi kvadrátot helyeztünk el egymástól egy méteres oldaltávolságokkal. Július elején 
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minden elkerítés felén, mely a négyb l kett  mintavételi kvadrátot tartalmazott, elvégeztük az 

égetéses kezelést. A gyepet egy sávban, a mintavételi kvadrátok mellett, felgyújtottuk, innen a t z 

szabadon terjedhetett a mintavételi kvadrátokban. 

A terepi adatok felvételezését három alkalommal, 2003 áprilisában (a legeltetések el tt), 

júliusban (a legeltetések után és az égetés el tt), valamint szeptemberben (két hónappal az égetés 

után) végeztem. A növényzet összesített borításának, az avarborításnak, a fajszámnak és az NDVI-

értékeknek a kezelésekt l és a mintavétel id pontjától való függését háromtényez s ismételt 

méréses varianciaanalízissel vizsgáltam, ahol a két fix faktor, a kezelések (legelés, égetés) mellett 

random faktorként a blokkot is figyelembe vettem. A növényzet közvetlenül az égetés el tt mért 

magasságát, a t z kiterjedését és a t z terjedési sebességét, tehát azokat a változókat, melyeket 

csak az égetés napján és csak a leégetett kvadrátokban mértünk, az el z t l különböz , 

kéttényez s varianciaanalízissel vizsgáltam, ahol fix faktor volt a legelés és random faktor a blokk. 

A szignifikánsan különböz  kezelési szintek közötti eltérések feltárásához mindkét esetben Tukey-

féle HSD tesztet használtam. A mért változók közötti összefüggések feltárásához Spearman-féle 

rangkorrelációt számoltam. 

Kiskunsági nyílt homokpusztagyepek másodlagos szukcessziós folyamatainak vizsgálata 

A Kiskunsági Nemzeti Park három leégett homokbuckás területén folytatunk hosszú távú 

monitorozó munkát 1997 óta, ötvözve a tér-id  helyettesítés elvét és a hosszú távú, állandó 

kvadrátos ökológiai kutatást. A bugaci terület 1976-ban, a bócsai terület 1993-ban égett le, ezeken 

a területeken 1997 óta vizsgáljuk a t z hatásait, míg az orgoványi terület 2000-ben égett le és 

2002-t l indultak a vizsgálatok. Az adatok feldolgozását 2008-ig végeztem el. A vizsgálatba 

eredetileg a t z és a nyúllegelés kombinált hatását akartuk beépíteni, ezért egyrészt égett és nem 

égett területeket is bevontunk a monitorozásba, másrészt mindig egymáshoz közel kett  elkerítést 

alakítottunk ki, egy nyúl által legelt és egy legelés kontroll elkerítést. Az elkerítések területe 

hozzávet legesen mindig egy hektár volt. Az elkerítésekben 10-10 tisztáson folyik a munka, 

ezeken belül a mintavételi egységeink 1 m x 1 m-es kvadrátok, melyeket a tisztás alakjától függ

térbeli elrendezésben helyeztünk el a gyepben, minden tisztáson 5-ös csoportban. A monitorozás 

során az évi kétszeri felvételezésb l a tavaszit a téli egyéves aszpektus lefutása után, de még a 

nyári szárazság el tt, míg az szi felvételezést a nyári egyéves aszpektus csúcsán végezzük. 

Az egy hektáros elkerítésekben vizsgált szukcessziós folyamatok térléptékéül a tisztásokat 

választottam, melyeket az öt mintavételi kvadrát reprezentált. A tisztások növényzeti állapotának 

és állapotváltozásainak leírására a cönostátusok (Juhász-Nagy 1986) használatát választottam. A 

cönostátus-tér meghatározásához szükséges a növényfajok közötti asszociáltsági viszonyok 
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vizsgálata, amit a COCKTAIL módszerrel (Bruelheide 2000) végeztem. Kiszámítottam a 

cönostátusok függetlensége esetén várható elméleti átmeneti mátrixokat. A megvalósult és az 

elméleti átmeneteket tartalmazó mátrixok azonos celláiban szerepl  cönostátus-átmeneti 

gyakoriságok eltérését khi-négyzet teszttel vizsgáltam, Freeman-Tukey eltérések használatával. A 

tisztások cönológiai stabilitását az egyes mintaterületeken kétmintás u-próbával hasonlítottam 

össze. Lineáris regresszióanalízissel vizsgáltam a csapadékösszeg hatását a tárgyévben realizált 

cönostátus-átmeneti gyakoriságokra az égett és nem égett területeken. 

III. Tézisek 

A célkit zésekben feltett kérdések sorrendjében az alábbi f bb eredményeket kaptam: 

1.   

a. A legelés hatásának kompenzációja félszáraz gyepközösségben is el fordulhat, de csak 

mérsékelt legelési nyomás (évi kétszeri 50%-os föld feletti él  biomassza-eltávolítás) esetén. 

Bizonyos esetekben a kezelés mérsékelt szintje mellett túlkompenzáció is lehetséges. 

b. Ugyanakkor az er s legelési nyomás (évi kétszeri 90%-os föld feletti biomassza-eltávolítás) 

már két-három év elmúltával a nyílt mészkedvel  homoki gyep degradációjához vezet. 

2.   

a. A mérsékelt legeltetésnek kedvez  hatása van a nyílt ével  homokpusztagyepek 

fajgazdagságára nézve, miközben nem károsítja a mátrix-fajokat.  

b. Az er s legelési nyomás a kezelés gyenge szintjéhez képest nem növelte a kvadrátonkénti 

fajszámot, viszont jelent s degradációt okozott a közösség struktúrájában a mátrix-fajok 

tömegességének visszavetésével.  

c. A mérsékelt er sség  legelés fajkompozíciós változásokat okoz a mészkedvel  nyílt 

homokpusztagyepben, de ennek kifejez déséhez általában több éves kezelés szükséges. 

d. Az egyszeri mérsékelt birka, illetve üregi nyúl legelés még csak egyszer  strukturális 

változásokat, például a növényzet magasságának megváltozását okozza. Ugyanakkor a hatás 

szempontjából meghatározónak bizonyult a kezelés éven belüli id zítése és a legel  állat faja 

is. 

3.   

a. Az avarmennyiség megnövelése a gyep kompozíciós összetételét kezdetben csak 

kismértékben, kés bb egyáltalán nem befolyásolta. Hatására a kora tavaszi aszpektus kés bb 
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indult meg. A vegetációs periódus kés bbi szakaszában, az id szakos fénylimitáltság 

megsz nésével, a hiányfolt-fajok behozták növekedési hátrányukat.  

b. Az avarkezelések a föld feletti produkciót nem befolyásolták. 

4.   

a. A mérsékelt legelési intenzitás alkalmas a vizsgált gyepekben a t z terjedési sebességének és 

kiterjedésének csökkentésére, figyelembe véve a legel  állat faját és a legelés id zítését.  

5.   

a. A t znek er s azonnali hatása van a föld feletti növényi részekre, eltünteti az avart és az él

részeket, természetes módon lecsökkenti a kvadrátonkénti fajszámot, a felszínt többé-

kevésbé elégett biomassza borítja.  

b. A gyepben csak a felszín alatti részek élnek túl. Az ével  növényfajok reziliensnek 

bizonyultak, és a tüzet követ  hetek során tömegesen hajtottak ki föld alatti épen maradt 

szerveikb l. 

6.   

a. Bugaci, bócsai és orgoványi vizsgálataim során az elemzett 12 év alatt 9 cönostátust tudtam 

elkülöníteni a mészkedvel  homoki gyepekben. Ezek: az „Üres” és a „Fekete folt” állapotok, 

továbbá az „Egyéves”, a „Festucás”, a „Stipás”, a „Carexes”, a „Poa bulbosás”, a 

„Calamagrostisos” és a „Poa angustifoliás” gyepek. 

b. Ezek közül nyolc el fordult a nem égett területeken, nem fordult el  viszont egyszer sem 

ezeken a nyáras-borókások által többé-kevésbé körülvett tisztásokon az egyévesek 

dominanciájával jellemzett cönostátus.  

c. Az égett területeken hét cönostátus fordult el , nem találtam viszont egyszer sem „Üres” és 

„Fekete folt” állapotokat, tehát az edényes növényfajok mindig dominálják az égett foltokat, 

aszályos évek után az „Egyéves” cönostátus megjelenik.  

d. A vizsgált tisztások nem fásodtak be, a boróka nem jelent meg rajtuk, egy-egy nem égett 

területen elvétve fordultak el  csíranövényei. A nyársarjak több tisztáson tömegesen jelentek 

meg, de nem alkottak önálló cönostátust, a vizsgálati id tartam alatt a Populus-rametek 

jellemz en embermagasságnál kisebb cserjék maradtak. 

7.   

a. A t z fokozza az aszályérzékenységet és így a cönostátus-átalakulások dinamikáját is a 

különböz  korú égett területek gyep komponensében. Az évenkénti állapotváltozások 

gyakorisága a megel z  id szak csapadék-mennyiségével pozitív összefüggést mutat.  

b. A s r n borókás tájrészletben a gyepek állapota stabilabb, aszály esetén, az égett területekkel 

ellentétben, nem figyeltem meg nagymérték Festuca vaginata és Stipa borysthenica
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pusztulást, az árnyas nyáras-borókás tisztások állapotváltozásai nem mutatnak összefüggést a 

csapadék mennyiségével. 

c. A cönöstátus-átalakulások jellemz en kétirányú, hálózatos átmeneteket mutatnak az égett és 

a nem égett területeken egyaránt, tehát a tapasztalt másodlagos szukcessziós folyamatok 

eltérnek az egyirányú változásokat feltételez  klasszikus clementsi szukcessziós modellt l. 

8.   

a. Nem találtam nyúllegelés okozta szignifikáns módosító hatást, ennek oka valószín leg a 

kezelés rendszertelensége és gyengesége volt. 

9.   

a. A t znek er s homogenizáló hatása van. A gyep a korábbi borókás foltokra is kiterjed, míg a 

nyársarjak a gyepben mindenütt el törnek. A gyepben a növénytövek többsége nem pusztul 

el, a gyep egy éven belül regenerálódik, és feltételezhet en a t z el tti ével  állapotokból 

indul. A Calamagrostis epigeios a t z után id szakosan terjedt, majd várakozásommal 

ellentétben Bócsán visszahúzódott az alacsonyabban fekv  nyarasokba, buckaközökbe, és 

átadta a helyét a „Festucás” típusnak. A kriptogámok tömegessége az égést követ

évtizedben jelentéktelen. 

b. A nyársarjak kezdeti térhódítása után önritkulást tapasztaltam, csak egyes rametek fejl dtek 

magasabb fává, a fás vegetáció regenerációja több évtizedes id lépték . A f leg madarak 

által terjesztett boróka újbóli betelepülése csak ezt követ en, más fák és cserjék alatt indulhat 

meg. 

IV. Következtetések

Eredményeim a közepes bolygatás (Connell 1978) kedvez  hatását mutatják mészkedvel

nyílt homoki gyepben a fajgazdagság és a föld feletti él  fitomassza mennyiségének tekintetétben, 

továbbá rávilágítanak arra, hogy a legelés hatásának kompenzációja félszáraz közösségben is 

el fordulhat (McNaughton 1983). A nem-destruktív terepi spektroszkópiai és a destruktív vágásos 

biomassza becslések eredményeit összevetve a gyep kompenzálta a gyenge vágás biomassza-

eltávolító hatását, míg er s vágás esetén csak a teljes fitomassza-produkció tekintetében 

beszélhetünk kompenzációról, az általam szimulált er s legelés már néhány év elmúltával a 

mészkedvel  nyílt homoki gyep mátrix-fajainak visszaszorulásához és a hiányfolt-fajok 

tömegességnövekedéséhez vezet. 
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A t z terjedésében mind az éghet  biomassza mennyisége (él  és holt részek együttesen), 

mind a növényzet struktúrája, azon belül a magassága meghatározónak bizonyult. A tavaszi 

legeltetések eltávolították az él  növényi részek hozzávet legesen 50 százalékát, és így a nyári 

aszály idejére ezekb l nem keletkezett avar, csökkentve a kontrollal szemben a t zveszélyt a 

gyepben. Mind az üregi nyúl legelése, mind a nyári aszályos id szakot közvetlenül megel z

kontrollált és mérsékelt birkalegeltetés ajánlható kezelések a t zveszély szempontjából, mert 

hatásukra várhatóan több nem égett mozaik marad a tájban egy jöv beli t zeset után. 

A nagy legelési intenzitás csökkenti a tüzek szerepét és a szavanna beerd süléséhez vezet 

(van Langevelde és mtsai 2003), melynek mintázata kvázi stabil fázisok között billeg. Ezt a 

tapasztalatot nehéz hasznosítani a Kiskunságban, minthogy nincsenek hatalmas kiterjedés

természetes mozaikos tájak, és az elmúlt évtizedek t zesetei megegyeztek abban, hogy ha a 

borókás-gyep „átbillen” a fátlan fázisba, akkor a fás fázis, legalábbis a boróka, nehezen 

regenerálódik. Ugyanakkor a t z által kontrollált életközösségekben a legelés elmaradása vagy 

lecsökkenése a gyepi vegetáció uralkodóvá válásához vezet, minthogy a t z terjedését a gyep 

biomasszája biztosítja (Belsky 1992), viszont f leg a fás vegetációt károsítja. 

A t z utáni regeneráció tanulmányozásakor tapasztalt fokozott cönostátus-átalakulási 

dinamika jelenléte mind a kett -nyolc, a négy-tizennégy és a húsz-harminc éve égett homoki 

gyepekben arra enged következtetni, hogy a háttérben a t znek egy közvetett hatása áll, mely 

vizsgálatunk évtizedes id léptékében állandóan kifejti hatását. A t znek a vegetáció szempontjából 

leginkább szembet n  és hosszú távú hatása a boróka eltüntetése és az árnyékos foltok 

mennyiségének lecsökkenése. Az égett területek átalakulási dinamikájának csapadékfüggése és a 

nem égett, jellemz en árnyas nyáras-borókás tisztások érzéketlensége a csapadék mennyiségére 

azt mutatja, hogy a nem égett területeken valamilyen mechanizmus csökkenti a 

csapadékmennyiség szerepét a cönostátus-változásokra nézve, ami az égett területeken nem 

m ködik. Ez a mechanizmus feltételezhet en a nagyobb fás szárú borítás pufferoló hatása, mely 

csökkenti az aszályérzékenységet a fásodási folyamatban el rehaladott, nem égett területeken. 

A t z egyik legfontosabb hatásának a változatos mikrohabitat-szerkezet homogenizálása, az 

árnyas foltok mennyiségének lecsökkenése t nik. Amennyiben a természetvédelmi célkit zés a 

borókás erd k lehet  legnagyobb területen történ  meg rzése, annak el feltétele, hogy az érintett 

területek természetvédelmi kezelési tervének részévé váljon a t z elleni védekezési stratégia. A 

klímaváltozásból adódóan a h mérséklet emelkedése és az aszályok gyakoriságának növekedése 

abba az irányba hat, hogy ésszer en szabályozott legeltetéssel olyan természetvédelmi kezelést 

hozzunk létre, mely alacsony mérték  bolygatás mellett csökkenti az erd tüzek kialakulásának és 

terjedésének valószín ségét. Ha a legelési intenzitás tartósan alacsony marad a Homokhátság 
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buckás területein, akkor a jöv ben várhatóan a t z lesz a nyáras–borókás táj szerkezetét alakító 

els dleges bolygatási tényez . 
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