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Térképezhető-e a dinamikai állapot?
Bartha Sándor
„… És amikor az orsó az ujjába szúrt, ő abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes álomba
merült. És ez az álom az egész palotát elborította… A palota körül pedig csipkebokrok bozótja kezdett burjánzani… időről időre jöttek néminemű királyfiak, hátha által tudnának törni a bozóton a
palotáig. Ám ez egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mintha kezük lett volna, megragadták és nem eresztették őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak…”

Miért kellett meghalni a királyfiaknak?
Ezt a történetet az értékeli igazán, aki dolgozott már erdő irányába fejlődő parlagokon, és megpróbálta átküzdeni magát a vadrózsa, kökény, galagonya, lonc és iszalag irdatlan dzsungelein. Miért kellett meghalni a királyfiaknak? Mert nem ismerték a vegetációdinamikai törvényszerűségeket. Nem
tudták, hogy a csipkerózsa állományok gyakran hirtelen, egyik évről a másikra, egyszerre elpusztulnak (Pickett és mtsai. 2001). Az áthatolhatatlan bozót idővel felnyílik. Van tehát királyi út... és nem
is kell 100 évig várni. A cserjék és a fiatal fák sűrű szövedékében spontán megkezdődik az önritkulás,
és a felmagasodó, felnyíló fiatal erdőben már szabadon sétálhatunk.
A példák sorát folytathatjuk. A Dunántúl parlagjainak egyik legsikeresebb özönnövénye az aranyvessző. Sokan tartunk tőle. Óvári Miklós megfigyelése (ld. a XI. túrafüzet Kemendollárról szóló fejezetét), hogy az aranyvessző, miután húsz évig a többi fajt elnyomva uralkodott az egyik szőlőparlagon, állománya váratlanul és meglepően gyorsan (kb. két év alatt) letörpült, felnyílt, és átengedte
helyét az ősgyep fajainak. Ahhoz, hogy ezt valaki megfigyelhesse, hosszú évekig kellett ugyanazokhoz
a parlagokhoz visszajárnia.
A gyepeket járó botanikusok alapélménye, hogy a gyepek a legeltetés felhagyásával cserjésednek.
De mennyire kell ettől a jelenségtől félni? Mennyire veszélyes ez a folyamat? Hány év múlva lép át
egy kritikus küszöböt a cserjék sűrűsége? Virágh Klára eredménye, hogy a vegetációdinamikai folyamatok iránya és sebessége, a fajok lokális, finom léptékű cseréi függnek a vegetációs mintázat állapotától (Virágh és Bartha 1996, 2003). Vannak helyek, ahol a cserjék gyorsan terjednek (rendszerint a
korábban túllegeltetett gyepekben), míg másutt (a jobb állapotú gyepekben) a cserjésedés üteme lassú, nem tűnik veszélyesnek. A vegetáció finom léptékű mintázati állapotának a minősítéséhez részletes mintavételek és mintázatanalízisek szükségesek. A változások sokféleségének és mintázatfüggésének felfedezése pedig csak hosszú évek után, állandó kvadrátos vizsgálatokkal és az adatok részletes
elemzésével lehetséges.
Több mint harminc évig tartó állandó kvadrátos kutatás adatait elemezve vettük észre, hogy a
szukcesszióban a beengedő és a kizáró fázisok követik az időjárás ingadozásait. A nagy aszályok után
ún. szukcessziós ablakok nyílnak meg és sok új faj belépése válik lehetségessé (Bartha és mtsai. 2003).
A szukcessziós fázisok közötti váltás is éles és ezekhez az időjárási ingadozásokhoz igazodik.
A fiatal-, középidős-, idős parlag-állapotokat nem nehéz felismerni. Eltekintve azoktól az esetektől, amikor egyetlen parcellán belül mindhárom eset keveredik, a parlagok állapota ebből a szempontból viszonylag könnyen térképezhető. Legfontosabb gyakorlati kérdéseink azonban nem a parlagok pillanatnyi állapotára, hanem azok jövőbeli viselkedésére vonatkoznak. Milyen irányba, milyen
gyorsan fog változni? Hogyan reagál a parlag növényzete a kaszálásra, szárzúzásra, legeltetésre? Kell-e
gondoskodni propagulum utánpótlásról? Egyáltalán, mit tegyünk, ha dönteni kell, hogy melyik parlagot válasszuk? Hol várható a természetes vegetáció gyors regenerálódása, ill. melyik parlagot áldozhatjuk fel? A döntéshez a dinamikai állapot ismerete szükséges.
A hagyományos botanikai feltárás során az állomány aktuális állapotát, aktuális értékeit minősítjük. A parlagszukcesszió
esetében a jövőbeli viselkedés a fontos, aminek megítélése más módszereket, vegetációdinamikai alapismereteket,
vegetációdinamikai szemléletet kíván (vö. Bartha 2002, 2003, 2004).
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Miért kell a MÉTA-túrának meddőhányókra menni?
Bartha Sándor
A külszíni szénbányászat az egyik legdrasztikusabb természetátalakító tevékenység, amely óriási területeket érint, és az eredeti ökoszisztémák teljes pusztulásával, a felszín teljes átalakításával jár. A
több tíz méter mélyen meghúzódó szénréteget borító talajt és üledékréteget letermelik, átforgatják
és meddőhányók formájában terítik szét. A kialakított új mesterséges felszíneket rekultiválják, ill.
ezzel párhuzamosan spontán szukcessziós folyamatok is megindulnak. Fontos kérdés, hogy a természet átalakítása során kialakuló új közösségek, új ökológiai rendszerek hogyan viszonyulnak a bányászatot megelőző állapotokhoz, mennyire képesek helyettesíteni azok funkcióit, ökológiai szolgáltatásait.
Miközben sosemvolt mértékben pusztulnak körülöttünk a természetes élőhelyek, nagyon keveset
tudunk a helyükre lépő mesterséges rendszerekről. A kevés rendelkezésre álló vizsgálatból azonban
az látható, hogy az ember által eddig alkotott mesterséges ökológiai rendszerek összehasonlíthatatlanul gyengébb evolúciós és adaptációs képességűek, és a természetes rendszerek funkcióinak csak törekékét produkálják. Nem mindegy tehát, hogy e mesterséges rend-szerek tartósán megmaradnak-e
ebben az állapotban vagy – ha hosszú idő alatt is – de képesek természetessé vagy természetközelivé
regenerálódni.
1966-ban létesített visontai külfejtéses bányaüzem a Mátra hegy déli lejtőjénél terül el és folyamatosan terjeszkedik keleti irányban Bükkábrány felé. Az átlagos évi középhőmérséklet 10,5 °C, az átlagos éves csapadékmennyiség 582 mm. A kitermelt hányóföldek zömmel pannon agyagból, pannon
homokból, másodlagos andezit tufából és holocén üledékekből tevődnek össze, rendszerint különböző arányú keverékek formájában (Szegi és mtsai. 1988). Fontos megjegyezni, hogy más külszíni szénbányákkal összehasonlítva az itteni hányóföldek nem toxikusak, nem savanyúak, és bár tápanyagban
szegények és vízháztartásuk is gyenge, fizikai ill. kémiai jellemzőik alapján rekultivációjuk lényegesen
könnyebb és sikeresebb, mint más meddőhányóké. A terület érdekessége, hogy a külszíni szénbányászat (monumentális kísérletként) teljesen eltünteti a múlt nyomait, és a szukcesszió valóban primer
szukcesszió, azaz vegetációtörténeti szempontból „lenullázott” kezdeti feltételekkel indul. A talaj és
a magbank a bányaművelés során elpusztul, az ásványi szubsztrátum (bizonyos kékalgáktól eltekintve) kezdetben steril, a betelepülő fajok, terjedőképességük függvényében a szomszédos területekről
érkeznek. A rekultivációt megelőző időszakban, ill. egyes kísérleti célból rekultiválatlanul hagyott felületeken növény és állatfajok gyors spontán betelepülése indul meg. Mindez egyedülálló lehetőséget biztosít primer szukcessziós folyamatok tanulmányozására. Vizsgálataimat 1983 és 1990 között,
8 vegetációs időszakon át végeztem, Abasár, Visonta, Detk és Halmajugra térségében, kb. 5x5 kmes körzetben, különböző korú területek vegetációjának az összehasonlításával és állandó kvadrátok
megfigyelésével (Bartha 1992). Az állományok kora 0 és 20 év között váltakozott. A mintavételeket
viszonylag homogén, pannon agyagból álló, plakórhelyzetű hányóföldeken végeztem. A vizsgált állományok emberi behatásoktól (pl. talajjavítás, rávetés, legeltetés) mentesen, spontán fejlődtek. Tapasztalataim szerint a terület különböző, távoli pontjain, ill. különböző talajtípusain a növényzet fejlődése nem különbözik számottevően, és az egyes állományok ugyanazon xerikus szukcessziós sorozat tagjainak tekinthetők.
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