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1. Bevezetés 

1.1. A disszertáció témájának meghatározása 

Az emberi tevékenységek számos élőlénycsoport fennmaradását veszélyeztetik. A 

vadászat, túlhasználat mellett a fajok elsősorban az élőhelyek megszüntetése és átalakítása, az 

antropogén eredetű klímaváltozás és az ember által behurcolt és agresszíven terjedő invazív 

fajok okozta veszélyeknek vannak kitéve. A természetvédelem legnagyobb energiáit a ritka és 

veszélyeztetett fajok megmentésére összpontosítja, miközben a gyakori, széles elterjedésű 

fajokat ugyanúgy érintik az emberi tevékenységek káros hatásai. Ezen fajok, illetve 

közösségek megőrzése az ökoszisztéma szolgáltatások szempontjából fontosabb, mint a ritka 

fajoké, és más technikákat igényel. 

A gyakori, széles elterjedésű fajok legtöbb populációja nem védett területeken található, 

ezért a gazdasági táj viszonyai és az alkalmazott gazdálkodási módok hatásai határozzák meg 

elsődlegesen a fajok életképes populációinak fennmaradását (Lindenmayer és Franklin 

2002a). Fontos felismerés, hogy az emberi tájhasználat következtében a közösségek jelentős 

része már átalakult, és az élőhelyek jelentős része másodlagosnak tekinthető. Ez az egyes 

fajok szempontjából azt jelenti, hogy a jelenlegi elterjedésük az abiotikus és biotikus tényezők 

mellett az emberi történeti tájhasználat által is meghatározott. 

Számos faj, illetve taxon jellemzője a diszperzál limitáltság. Ennek következménye, 

hogy a fajok a lehetséges elterjedési területüknek csak egy részén vannak jelen, mert sok 

időre van szükség, mire a klimatikus és biotikus szempontból megfelelő helyeket be tudják 

népesíteni. Ez az életföldrajzi jelenség leggyakrabban földtörténeti időléptékben jelentkezik, 

azonban az emberi tájhasználat következtében megváltozott elterjedésű fajok esetében a 

diszperzál limitáltság azt jelentheti, hogy néhány száz év alatt nem tudnak közel található, 

megfelelő élőhelyekre visszajutni (Primack és Miao 1992). A fajok gazdasági tájban való 

hosszú távú túlélésének a diszperzál csak az első lépése. Amennyiben a gazdálkodás olyan 

bolygatási rendszert hoz létre, amelyben az adott faj populációi nem képesek életképesen 

fennmaradni, akkor a kezdeti megfelelő abiotikus környezet nem lesz elegendő a hosszú távú 

fennmaradás biztosításához. 

Amíg a ritka és veszélyeztetett fajok védelme az esetek döntő többségében csak a 

természetvédelmi szerveket és a természetvédelem iránt elkötelezett társadalmi réteget képes 

megmozgatni, és az erőfeszítéseket is szinte kizárólag ők teszik, a védett területen kívüli, 

gyakori fajok védelme kizárólag széles körű együttműködéssel, a természetvédelmi és 

gazdasági ágazatok szereplőinek bevonásával lehetséges. A különböző szereplők között 
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azonban gyakran az érdekellentétek miatt konfliktus alakul ki. Ezek a konfliktusok azonban 

kezelhetőek, ha az érintett felek a döntésekbe bevonhatóak, a célok világosak és 

realisztikusak, valamint a megfelelő jogszabályi és pénzügyi háttér rendelkezésre áll (Redpath 

és mtsai. 2013). A biodiverzitás megőrzését elősegítő beavatkozások – akár mezőgazdasági 

tevékenységek, akár a természetvédelmi kezelésekről legyen szó – viszonylag új keletűek, 

hatékonyságuk ennek megfelelően egyelőre alacsony. Amellett, hogy a kísérleti fázisban 

tudományos igényű alátámasztó vizsgálatok készülnek, fontos a tudás megfelelő átadása, a 

közös nyelv kialakítása a kutatók és a gyakorlati szakemberek között, hiszen ezzel lehet elérni 

azt, hogy a szűkös erőforrások a lehető legjobban hasznosuljanak (Fazey és mtsai. 2013) 

A disszertáció tág értelemben vett témája a jelenleg még gyakori, a gazdasági tájban 

hosszú távon jó eséllyel fenntartható fajok veszélyeztetettsége és védelme. A számos 

fajcsoport közül a mérsékelt övi lombhullató erdők zárterdei specialista lágyszárú fajaival 

foglalkozunk, az emberi tájhasználat és jelenlegi gazdálkodás hatásait, a diszperzál limitáltság 

következményeit és a lehetséges természetvédelmi eszközöket az ő példájukon keresztül 

mutatjuk be. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy ez a probléma sokkal általánosabb, a 

kaszálórétek növényfajaitól a lepkéken át a korallzátonyok szesszilis fajaiig és a trópusi 

köderdők kétéltű fajaiig hasonló kihívásokkal kell szembenézni (Hoegh-Guldberg és mtsai. 

2008). 

A zárterdei specialista lágyszárúak ökológiai tulajdonságainak ismertetését követően 

bemutatjuk, hogy az eddigi kutatások alapján mely tényezők befolyásolják ennek a 

funkcionális csoportnak a jelenlegi elterjedését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a történeti 

tájhasználat alapvető módon befolyásolja mind a fajok elterjedésének földrajzi határait, mind 

pedig az elterjedési területen belül történő megjelenésüket. Éppen ezért egy külön fejezetet 

szentelünk az esettanulmányok helyszínéül szolgáló területek gazdálkodás-történetének 

bemutatására. A disszertáció az esettanulmányokkal folytatódik, amelyeket egy-egy 

megalapozó irodalmi fejezet előz meg. Az első esettanulmányban bemutatjuk, hogy a 

történeti tájhasználat és a jelenlegi gazdálkodás hatására hogyan változik meg a növényzet. A 

funkcionális ökológiai elemzés eredményeképpen látni fogjuk, hogy a zárterdei specialista 

fajok egy része hiányozhat a jelenlegi gazdálkodás és a történeti tájhasználat miatt is. Éppen 

ezért két alapvető, egymást kiegészítő természetvédelmi gyakorlat kísérleti fázisainak kutatási 

eredményeit mutatjuk be a két következő esettanulmányban. Az elsőben a fenntartható 

erdőgazdálkodás lehetőségeiről és egy alternatív erdőgazdálkodási üzemmód lágyszárú 

növényekre gyakorolt hatásáról szólunk, míg a másodikban a diszperzál limitált fajok segített 

terjedésének lehetőségei közül a talajmonolitban történő áttelepítés kísérleti fázisát mutatjuk 

be. A dolgozat tehát tartalmaz egy, az alaptudományos érdeklődésre számot tartó tanulmányt, 
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amely különböző kezelések hatását vizsgálja a lágyszárú fajok funkcionális csoportjaira, és a 

problémák gyökerének feltárása után két alkalmazott ökológiai, természetvédelmi biológiai 

munkát, amelyek inkább a gyakorlati természetvédelem és erdőgazdálkodás számára adnak 

információt. Az erdőtörténeti részek hangsúlyozzák a táj és az ember kapcsolatát, és számos 

olyan adatot tartalmaznak, amelyek segítik a tapasztalt jelenségek értelmezését, valamint a 

megfelelő stratégiák megválasztását és kidolgozását. 

A téma sokrétűsége miatt a munka során számos, az ökológiai kutatásokban ritkán 

felmerülő problémával, kihívással kerültünk szembe. A kutatás gyakorlati megvalósítása 

közben egyértelművé vált, hogy a területeken illetékes természetvédelmi és gazdálkodói 

szektor egyaránt érdeklődik a felvetett problémák és a megoldási lehetőségek iránt, ezért a 

kutatás egyik fő érdeme az, hogy a folyamatba sikerült a legkülönbözőbb szereplőket 

bevonni. Ez lehet a kulcsa annak, hogy a leírt eredmények és javaslatok a gyakorlat részévé 

váljanak, miközben remélhetőleg újabb kutatásokra adódik lehetőség. Az erdőgazdaságok és 

nemzeti parkok, valamint a tájtörténeti kutatások okán előtérbe kerülő levéltárak bevonása azt 

mutatja, hogy lehetséges olyan összefogás konkrét problémák kapcsán, amelyből a szereplők 

az érdeküknek megfelelő hasznokkal kerülnek ki, és közben az együttműködés örömét is 

élvezhetik. 

A fentiek értelmében a disszertációban bemutatott terepi és erdőtörténeti vizsgálatokat 

az erdőökológiai kutatócsoport részeként és számos kutatóval és gyakorlati szakemberrel 

együttműködve végeztem. A Bakonyban végzett vizsgálatot (4. fejezet) Kriván Andreával 

közösen végeztük Berger Péter és Siffer András segítségével, és szakdolgozat született belőle 

(Kriván 2011). Az átalakító üzemmód során alkalmazott mesterséges lékek vizsgálata (5. 

fejezet) a Nat-Man (Nature-Based Management of Beech in Europe) programban indult el 

2000-ben, a terepi vizsgálatokat 2004 előtt Mihók Barbara és Gálhidy László végezte. Közös 

terepbejárás segítségével biztosítottuk, hogy a felmérés során alkalmazott becslések 

hasonlóak legyenek. Az újulat-viszonyokról és részben a lágyszárúak reakciójának 

elemzéséből a doktori munka megkezdése előtt született két szakcikk (Mihók és mtsai. 2005; 

Gálhidy és mtsai. 2006) és egy szakdolgozat (Kelemen 2007). A doktori időszakban a 

vizsgálatok tovább folytatódtak. A talajblokkok átültetéses vizsgálata (6. fejezet) is csak 

együttműködők bevonásával, a Duna-Ipoly Nemzeti Park felkérésére, munkatársainak 

segítsége mellett, valamint az Ipoly Erdő Zrt. munkatársainak támogatásával volt 

kivitelezhető. Mivel a vizsgálat legfontosabb eredményei hosszú távon várhatóak, remélem, 

hogy sikerül megtalálni azt a személyt, aki a vizsgálatokat továbbviszi majd. A doktori munka 

része volt tájtörténeti kutatás is, amely során a levéltári kutatás egy részét Dérer Patrícia és 

Horváth Soma végezte, a digitalizálás egy része pedig Kovács Bence munkája. A munka itt 
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csapatban, közösen zajlott, ezért nehéz egy-egy térkép, vagy dokumentumhoz egyértelmű 

szerzőséget rendelni. 

A téma körüljárása után is számos nyitott kérdés maradt, a vizsgálatok eredményének 

teljes körű értékeléséhez is még időre van szükség, hiszen az erdei ökoszisztémák változását 

inkább évtizedek, mint évek alatt lehet megfigyelni. A bizonytalanságok és ellentmondásos 

eredmények ellenére vannak olyan javaslatok, amelyek a zárterdei specialista lágyszárúak 

esetében alkalmazhatóak, és a záró fejezetben néhány általánosabb javaslat is 

megfogalmazásra került. A dolgozat megírása során törekedtünk arra, hogy a tudományos 

igényesség mellett egyértelműen, a gyakorlati szakemberek számára szemléletesen 

fogalmazzunk, hiszen azt reméljük, hogy az eredményeket a gyakorlatban felhasználják. 

1.2. Az erdők használatával kapcsolatos fogalmak 

Mivel a főszereplőkkel, erdei specialista lágyszárúakkal indítjuk a téma feldolgozását, 

szükségesnek érezzük, hogy néhány, a disszertációban gyakran használt fogalmat az elején 

pontosan definiáljunk. 

Az erdőket osztályozhatjuk erdőfolytonosság (forest continuity) szempontjából, vagyis 

aszerint, hogy az adott erdőterület a történelem során folyamatosan erdőként lett-e 

hasznosítva, illetve meghagyva. Elméleti megközelítésből elsődleges és másodlagos erdőket 

különböztetünk meg. Az elsődleges erdők (primary woodland) történetében erdőirtás nem 

következett be, ezek lehetnek őserdők, vagy olyan területek, amelyek kizárólag 

erdőműveléssel érintettek. A másodlagos erdők (secondary woodland) történetük során 

legalább egyszer erdőirtásnak estek áldozatul, és spontán erdősültek újra, vagy tervezett 

újraerdősítés következtében jelenleg erdő található ismét a területen (Peterken 1996). 

A gyakorlatban sokszor nem deríthető ki egy terület pontos története és a leggyakrabban 

történeti térképek alapján értékelhetjük a lehetséges erdőfolytonosságot. Ennek megfelelően 

bevezetésre került az ősi és újratelepült erdők fogalma. Ősi erdőknek (ancient woodland) 

tekintjük azokat a területeket, amelyek a legelső rendelkezésre álló történeti térképeken, és az 

azóta készített térképek mindegyikén erdőként szerepelnek, és egyéb források sem utalnak 

erdőirtásra. Újkeletű erdőkről (recent woodland) akkor beszélünk, hogyha ismert a terület 

nem erdőként történő hasznosítása, ami a legtöbb esetben azt jelenti, hogy valamely történeti 

térképen nem erdőként, hanem például szántóként vagy legelőként szerepel a terület, jelenleg 

viszont erdő található rajta (Hermy és Verheyen 2007). 

A fenti két fogalompár között olyan összefüggést találunk, hogy az ősi erdők nem 

feltétlenül elsődlegesek, hiszen a legkorábbi térkép előtti időkben erdőirtás történhetett a 
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területen, viszont az újkeletű erdők mindenképpen másodlagos erdők, hiszen történelmi 

bizonyítékunk van arra, hogy egy időben nem erdő állt a jelenlegi erdő helyén. A dolgozatban 

végig az ősi erdők megjelölést fogjuk használni azokra a területekre, amelyek a rendelkezésre 

álló adatok alapján elsődleges erdők lehetnek, és a történeti térképek mindegyikén erdőként 

vannak feltüntetve, és másodlagos erdőként hivatkozunk azokra az újkeletű erdőkre, amelyek 

ismerten másodlagosak. Ennek oka, hogy az „újkeletű” kifejezés nem honosodott meg a 

magyar nyelvű szakirodalomban. Kiemeljük, hogy az ősi erdők nem jelentenek őserdőket: a 

legtöbb példában és az esettanulmányokban szereplő ősi erdőkben folyt, vagy folyik 

rendszeres erdőgazdálkodás. 

Az erdőket csoportosíthatjuk az alapján is, hogy milyen gazdálkodás folyik bennük. Az 

erdészeti szaknyelv üzemmódokról beszél, amely az üzemtervezett, iparilag hasznosított 

erdők egyik jellegzetes tulajdonsága. Jelenleg vágásos, átalakító, szálaló és 

faanyagtermesztést nem szolgáló üzemmódokat lehet tervezni (2009. évi XXXVII. számú 

törvény). A vágásos üzemmód során a felújítási területen a csemetéket ápolják, a célfafajokat 

előnyben részesítik. A vágásérett kor eléréséig átlagosan 5-10 évente történik beavatkozás a 

sikeresen felújult állományokban. A vágásérettségi kor elérése után az állományt megbontják, 

és a fény hatására a csemeték növekedésnek indulnak. A fokozatos felújítóvágások használata 

mellett általában 10-30 éven belül újítják fel az erdőt, majd a ciklus újra kezdődik. A vágásos 

üzemmód a legelterjedtebb használati mód Európában, így Magyarországon is. A szálaló 

üzemmódot olyan erdőkben lehet alkalmazni, amelyeknek változatos a korszerkezete, hiszen a 

szálalás lényege, hogy egyes méretes faegyedeket választunk ki, és folyamatosan biztosítjuk a 

lombkorona borítását az aljnövényzet felett. A vágásos üzemmódú erdőkben csak akkor lehet 

sikeresen szálaló üzemmódra áttérni, hogyha átalakító üzemmódot alkalmazunk. Az átalakítás 

ideje az állomány tulajdonságaitól függ, módja pedig az, hogy magtermő korú állományokban 

kisméretű lékek, hiányfoltok kerülnek kialakításra, amelyekben az újulat felnőhet. A 

faanyagtermesztést nem szolgáló üzemmódot általában véderdők esetén szokták alkalmazni, 

tehát olyan helyszíneken, ahol akár a talaj, akár egyéb erőforrások megóvása érdekében nem 

történnek beavatkozások. 
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2. Zárterdei specialista lágyszárú fajok 

állapota és veszélyeztetettsége 

2.1. Zárterdei specialista lágyszárú fajok jellemzői 

Zárterdei lágyszárúaknak azokat a fajokat nevezzük, amelyek csak zárt 

erdőállományokban képesek megjelenni és hosszú távon fennmaradni (Bierzychudek 1982; 

Whigham 2004). Peterken és Game (1984) már az 1980-as években kimutatta azt, amit azóta 

számos Nyugat-Európában és Észak-Amerika keleti részén végzett vizsgálat is megerősített, 

hogy a másodlagos erdők aljnövényzete jelentős módon különbözik az erdőirtás által nem 

érintett erdőterületekétől (Wulf 1997; Dupouey és mtsai. 2002; Verheyen és mtsai. 2003a; 

Wulf 2003; Hermy és Verheyen 2007). Azokat a fajokat, amelyek döntően az ősi erdőkben 

fordulnak elő, legjobban a zárterdei specialista lágyszárúak gyűjtőnévvel foglalhatjuk össze 

(ancient woodland herbs) (Hermy és mtsai. 1999). A zárterdei specialisták ilyen módon 

történő definiálása előrevetíti, hogy nem egy emergens csoportról vagy stratégiáról (pl. kevés, 

nagy magot termő növények, árnyéktűrők) van szó, hanem egy olyan funkcionális csoportról, 

amely a természetes bolygatások adott rendszeréhez hasonló módon alkalmazkodott (Lavorel 

és mtsai. 1997). A zárterdei specialista lágyszárúak között számos gyakori fajt találunk, 

ugyanakkor kihalással fenyegetettek (Peterken 1974), mert az ipari erdőgazdálkodás 

erőteljesen megváltoztatta azt a bolygatási rendszert, amelyhez eredetileg alkalmazkodtak. A 

kihalási adósságnak megfelelően a közeljövőben számítani kell visszaszorulásukra (Vellend 

és mtsai. 2006). 

A következőkben röviden azt tekintjük át, hogy milyen bolygatási rendszerhez 

alkalmazkodtak a zárterdei specialisták, majd bemutatjuk, hogy milyen stratégiákat találunk 

ebben a funkcionális csoportban. Végül arról lesz szó, hogy mely fajok tekinthetőek zárterdei 

specialistának, mert érdekes módon egyes fajok földrajzi elhelyezkedéstől függően tartoznak 

bele a csoportba. 

A mérsékelt övi erdők természetes bolygatási rendszerére jellemző a finom térléptékű 

bolygatások dominanciája, ami azt jelenti, hogy elsősorban szél és jég, illetve kisebb 

mértékben patogének hatására egy, vagy néhány faegyed dől ki kis méretű lékeket hozva létre 

(Peterken 1996; Standovár és Kenderes 2003; Zeibig és mtsai. 2005). A lékekben 

megnövekszik a fény és a felvehető tápanyagok mennyisége a környező állományokhoz 

képest (Canham és mtsai. 1990; Ritter és mtsai. 2005), viszont az oldalról történő árnyékolás 

miatt az így előidézett változások sokkal kisebb mértékűek, mint a vágásos üzemmód során 
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alkalmazott végvágás esetén (Gilliam 2002; Scheller és Mladenoff 2002). 

A növényfajok bolygatási rendszerekhez történő alkalmazkodását számos 

ökoszisztémában megfigyelhetjük (Watt 1923; Sousa 1984; McIntyre és mtsai. 1999; Laska 

2001). A mérsékelt övi őserdők aljnövényzete a fent röviden jellemzett bolygatási rendszer 

miatt finom léptékben erőteljes mintázatot mutat az abiotikus tényezők és a mikroélőhelyek 

változatosságát követve (Miller és mtsai. 2002). A fásszárúak fiatal egyedei mellett ez a 

lágyszárúakra is igaz. A lágyszárú szint vizsgálata kiemelkedően fontos a mérsékelt övi erdők 

esetében, mert „a lágyszárú szint jellemezhető a legnagyobb biodiverzitással a legtöbb erdei 

ökoszisztémában, valamint számos ökoszisztéma-funkcióban, többek között a tápanyag-

forgalomban és az energia-áramlásban kulcsszerepet játszik” (Roberts 2004). 

A zárterdei specialista lágyszárúak között a fényviszonyokhoz történő adaptáció alapján 

árnyék-kerülő geofitonokat, árnyéktűrő évelőket, és fénymennyiségre nem érzékeny 

élősködőket találunk (Decocq és Hermy 2003). Ezek a stratégiák, vagy driádok mind 

alapvetően K-stratégiába sorolhatók. Közös jellemzőjük, hogy hosszú életciklusuk során 

későn válnak magot termővé, és a stressztűrés miatt nagy ennek megfelelően kevés magot 

teremnek. Ezekre a fajokra jellemző, hogy a vegetatív szaporodás fontos, sok esetben 

fontosabb a szexuális szaporodásnál (Decocq és Hermy 2003). A funkcionális csoport 

jellemzését elsősorban azon vizsgálatok alapján tehetjük meg, amelyek ősi és másodlagos 

erdőket hasonlítottak össze, és kimutatták a fajok preferenciáit az ősi erdők irányában 

(Dzwonko és Loster 1992; Honnay és mtsai. 1998). 

Egy zárterdei specialista lágyszárú adatbázis alapján Hermy és mtsai. (1999) a 

következő jellemzést adta. A zárterdei specialista lágyszárúak az erdei fajok csoportjánál is 

árnyéktűrőbbek. Kerülik azokat a területeket, amelyeken szélsőséges a talajok vízellátottsága, 

pH-ja, valamint N-tartalma. A geofitonok, az örökzöldek, valamint a télen zöldek aránya is 

nagyobb, mint az erdei lágyszárúak teljes listájában. A zárterdei specialisták nehezen 

terjednek, amely a kevés, nagyméretű magnak, és részben a rossz megtelepedési képességnek 

köszönhető (Hermy és mtsai. 1999). 

A zárterdei specialista fajok többsége klonális növekedést is mutat, hosszú életű, 

jellemzően geofiton, vagy hemikriptofiton, árnyék- és stressztűrő. Legfontosabb közös 

tulajdonságuk a rossz terjedés térben és időben, vagyis a nagy méretű és tömegű, rövid 

terjesztésű magok és a tranziens magbank. Mindezek a térben és időben lassan változó 

környezethez való alkalmazkodás következményei. A következőkben ezeket a 

tulajdonságokat vizsgáljuk meg külön-külön. 

Az erdei lágyszárúak túlnyomó többsége mutat képességet klonális növekedésre, bár 

természetesen változó a klonalitás reprodukcióban betöltött valódi szerepe, aránya (Honnay és 
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mtsai. 2005). A klonális növekedés azért lehet jellemző a zárterdei specialista lágyszárúakra, 

mert a klonalitás megjelenése gyakoribb a hosszú életciklusú fajoknál, valamint azokon az 

élőhelyeken, ahol a források erősen limitálnak (Decocq és Hermy 2003). Mivel a fény 

foltosan van jelen a zárt erdők talaján, az összekapcsolt rametekkel rendelkező fajok jobban ki 

tudják használni a forrásokat. A klonalitás egyik legfontosabb jellemzője a terjedési sebesség. 

Úgy tűnik, hogy a zárterdei specialista lágyszárúak közé kevés gyorsan (a növény átlagos 

magasságánál gyorsabb éves horizontális terjedés, amely megközelítőleg megfelel a CLO-

PLANT3 adatbázis 4. kategóriájának: >25cm/év (Klimesova és de Bello 2009)) terjedő faj 

tartozik (Singleton és mtsai. 2001). Fragmentált tájban a főként vegetatívan terjedő fajok 

hátrányban vannak, hiszen a számukra kedvezőtlen mátrixot nem képesek vegetatív 

terjedéssel áthidalni (Kolb és Diekmann 2005). 

A geofiton életforma az árnyék-kerülő és árnyéktűrő stratégiákat egyaránt jellemzi 

(Decocq és Hermy 2003), míg a hemikriptofiton életforma az árnyéktűrőkre jellemző 

(Valladares és Niinemets 2008). A hagymás-gumós fajok a fény-limitáció mellett az avar által 

is limitáltak, ezért képesek kora tavasszal előbújni, amikor a relatíve kedvező fényviszonyok 

mellett a legkisebb az avar vastagsága és borítása (Decocq és Hermy 2003). 

A zárterdei specialista lágyszárúak nagy méretű és tömegű magokkal jellemezhetőek. A 

nagy magok a lombsátor alatt kedvezőek, ugyanis minél nagyobbak a magok, annál jobb a 

megtelepedés aránya (Ehrlén és Eriksson 2000). Nem csak a kisebb és nagyobb tömegű 

magokkal rendelkező fajok között találunk különbséget, hanem egy-egy fajon belül is 

megfigyelhető, hogy a nagyobb magokból történő csírázás sikeresebb. Az életutat 

végigkövetve megállapítható, hogy az átlagoshoz képest túlságosan kis magokból csírázó 

egyedek ritkán válnak termővé (Bell és mtsai. 1991). 

A zárterdei specialista fajok nagy részének magjai csak kis távolságokra képesek 

terjedni. Ennek egyik oka a mag méretében kereshető, hiszen a túlságosan nagy tömegű 

magokat a szél nem képes szállítani. Éppen ezért nem meglepő, hogy a magtömeg negatívan 

korrelál az új területeken való megjelenéssel (Ehrlén és Eriksson 2000). Ugyanakkor igaz az 

is, hogy a nagy méretű magok is képesek nagy távolságokra terjedni zoochoria segítségével, 

de meglepő módon ezt a terjedési módot a funkcionális csoport kevés képviselőjénél találjuk 

meg. A zárterdei specialista fajok jelentős részének nincs specifikus terjesztési módja 

(barochoria), negyedük viszont hangya-terjesztésű (myrmecochor), sőt találunk kizárólag 

autochor lágyszárúakat is közöttük (Hermy és mtsai. 1999). A myrmecochoria rövid távú 

terjesztést tesz lehetővé, viszont a fajok szempontjából előnye, hogy gyakran a 

hangyafészekben megfelelő csírázási körülmények között nagy magdenzitás alakul ki. A 

magok elrejtésével a hangyák csökkentik a magpredációt is, amelynek a nagy 
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tápanyagtartalmú magok fokozottan ki vannak téve (Beattie és Culver 1981). Az erdei 

hangyák előfordulása meglepő módon kevéssé határozza meg a myrmecohor fajok 

előfordulását, a tájhasználat, az erdőfolt mérete és egyéb sajátságok sokkal fontosabbak 

(Mitchell és mtsai. 2002). 

A másodlagos erdőkből hiányzó fajok általában nem rendelkeznek hosszú távú terjesztő 

képlettel, vagy partnerrel (Peterken és Game 1984; Dzwonko és Loster 1992). A zoochor és 

anemochor fajok viszont több izolált erdei élőhelyet képesek kolonizálni, hiszen kevésbé 

maglimitáltak (Grashof-Bokdam és Geertsema 1998). Plue és mtsai. (2009) azt tapasztalták, 

hogy a rövid távú terjesztési mód felelős a legjelentősebb mértékben a magbank 

összetételében megmutatkozó különbségekért eltérő erdőfolytonosságú területeken. 

Végül jellemző a zárterdei specialista fajokra, hogy nem képeznek hosszú távú, 

perzisztens magbankot a talajban (Bossuyt és Hermy 2000). A fajok csírázóképessége alapján 

lehetőség nyílik magbank élethossz számítására (seedbank longevity) (Bekker és mtsai. 1998), 

amely 0 és 1 között változik, és minél nagyobb, a mag annál hosszabb életképességét jelöli. 

Az ősi erdők összetételében a hosszú életű magok nagyon kis arányban képviseltetik 

magukat, ezért az index átlaga alacsony, értéke 0,2 körüli (Graae és Sunde 2000). A 

másodlagos erdők esetében ez az érték jóval nagyobb, ráadásul a visszaerdősítést követően 

lassan, évtizedek elteltével csökken (Bossuyt és Hermy 2000). 

Az egyes tulajdonságok közötti trade-off kapcsolatokat is érdemes górcső alá vennünk. 

A kevés magot termő fajok esetében gyakoribb a klonális növekedés (Kolb és Diekmann 

2005), amely leginkább arra utal, hogy ahol a klonális terjedésnek előnye van, az egyedeknek 

kevés erőforrásuk marad magképzésre. A magbank élethossza pozitívan korrelál a magok 

számával, és negatívan a mag tömegével az erdei lágyszárúak csoportján belül is (Kolb és 

Diekmann 2005). A kimondottan nagy magokat termő fajoknak (pl. Galanthus nivalis) a 

legritkább esetben van tehát perzisztens magbankjuk. 

A zárterdei specialista lágyszárúakból nem lehetséges egyetlen fajlistát készíteni, hiszen 

jelentős regionális eltérések tapasztalhatóak mind a tájhasználat-történetben, mind 

klimatikusan, amelyek meghatározzák a különbségeket ősi és másodlagos erdők között 

(Graae és Sunde 2000; von Oheimb és Hardtle 2009). Számos regionális fajlistát találunk 

azonban (Peterken és Game 1984; Dzwonko és Loster 1989; Wulf 1997; Honnay és mtsai. 

1998). Európán belül a fajlisták összevetéséből az derül ki, hogy a kontinentalitási gradiens 

mentén egyre több faj kerül a zárterdei specialisták közé, amely sérülékenységüket is jelzi. 

Ennek az lehet az oka, hogy a lombsátor időleges megszűnése a kontinentális területeken 

erősebb környezeti kontrasztot eredményez, amely többek között a talaj nagyobb fokú 

kiszáradásában jelenik meg, míg az atlantikus területeken egyes fajok (pl. Anemone 
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nemorosa) ilyen körülmények között is képesek túlélni (Kenderes és Standovár 2003). 

2.2. Zárterdei specialista lágyszárú fajok 

veszélyeztetettsége és védelmi státusa 

A 2.1. fejezetben bemutattuk, hogy a zárterdei specialista lágyszárúak számos olyan 

tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek veszélyeztetetté teszik őket. Ezek közül kiemelendő a 

rossz terjedőképesség (diszperzál limitáltság és tranziens magbank). Ez ugyanis azt 

eredményezi, hogy amennyiben egy faj tájhasználat okán eltűnik egy területről, hosszú időre 

van szükség, hogy természetes módon vissza tudjon oda jutni (Dzwonko és Loster 1988; 

Matlack 1994; Brunet és Von Oheimb 1998). 

A veszélyeztetettséget tehát részben az jelenti, hogy a fajok elterjedési területükön belül 

a tájhasználat, elsősorban a mezőgazdasági területek térnyerése miatt eltűntek korábbi 

élőhelyükről (Hermy és Verheyen 2007). A szántóföldek okozták a legnagyobb károkat, mert 

a propagulumok a legtöbb esetben nem voltak képesek túlélni a zavarást, a szántóföldi 

termesztés pedig évszázadokra megváltoztatta a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait is. A 

rétként történő hasznosítás kevésbé drasztikus hatásokkal járt (Wulf 2004). A zárterdei 

specialistáknak ugyanakkor több száz évre van szükségük ahhoz, hogy visszahódítsák az 

átalakított és visszaerdősített területeket. 

A legnagyobb értéket tehát az ős- és ősi erdők jelentik. Ugyanakkor Nagy-Britanniában 

az elsődleges, vagy ősi erdők 85%-a védett területen kívül található, és a modern 

erdőgazdálkodási módszerek veszélyeztethetik a bennük található biodiverzitást (Thomas és 

mtsai. 1997) A mérsékelt övi ősi erdők döntő többsége intenzív gazdálkodás alatt állt, vagy 

áll. Bár kevés referencia-terület, őserdő van, ezek összevetése a gazdasági erdőkkel 

megmutatta, hogy az ipari forradalmat követő tervszerű erdőgazdálkodás a természetes 

bolygatási rendszer drasztikus megváltoztatásán keresztül szintén veszélyezteti a zárterdei 

specialista lágyszárúakat (Halpern és Spies 1995; Scheller és Mladenoff 2002). 

A történeti tájhasználat és a modern erdőgazdálkodás aljnövényzetre gyakorolt hatásától 

bővebben szólunk a 3. fejezetben, egyelőre csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 

ezen fajok a korábbi és jelenlegi antropogén hatások miatt veszélyeztetettek. 

A veszélyeztetett fajok megőrzésének egyik fontos eszköze a védettség. A zárterdei 

specialisták döntő többsége nem védett, mert jelenleg nem ritka. Nagy magjaik és klonális 

növekedésük kitűnő helyi terjedést tesz lehetővé, viszont a gyors klímaváltozás új területek 

kolonizálását teszi szükségessé számukra, és a fragmentált, vagy fragmentálódó tájban ez a 

stratégia nem kedvező (Davis 1990). Biogeográfiai megközelítésből érdemes kiemelni, hogy a 
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zárterdei specialisták diszperzál limitáltsága nem csak regionálisan jelentkezik, hanem teljes 

elterjedésükre is igaz. A bükkösök zárterdei fajgazdagságának legfontosabb meghatározója a 

potenciális refúgium területektől való távolság, az abiotikus faktoroknál tehát fontosabb a 

diszperzál limitáltság (Willner és mtsai. 2009). Az ősi erdőket indikáló fajok tehát mielőbb 

védelemre érdemesek, hiszen ezek az élőhelyek Európában megfogyatkoztak (Wulf 2003), a 

klímaváltozás pedig további nehézséget fog okozni ezeknek a nehezen terjedő fajoknak. 



3. Adatok a Bakony és Börzsöny hegységek 

erdeinek gazdálkodás-történetéhez 

A történeti használatok alapvetően meghatározzák az erdők szerkezetét és összetételét. 

Ennek megfelelően a használattörténet minél részletesebb felderítése segítséget nyújt abban, 

hogy a jelen viszonyokat széleskörűen tudjuk értelmezni. A mintavétel helyszínéül szolgáló 

területek részletes használattörténete nem volt ismert, ezért saját kutatásokat is kellett végezni 

annak érdekében, hogy minél több információ rendelkezésre álljon a területek történetéről. 

A Börzsöny használattörténetének felderítéséhez a Magyar Nemzeti Levéltár (a kutatás 

idején Magyar Országos Levéltár, MOL) anyagai mellett a Nógrád Megyei Levéltár, az 

Esztergomi Prímási Levéltár (EPL), a Vác Város Levéltára (VVL), valamint a NÉBIH 

Erdészeti Igazgatóság Erdőtervtárának adatait használtuk. 

A bakonyi mintaterület történetének feldolgozásához a Veszprém Megyei Levéltár 

(VeML) nyújtott segítséget, ahol az adatgyűjtést Kriván Andrea végezte. 

A levéltári anyagok egy része szöveges dokumentum, ezekből főként 

szemelvényeztünk. Az erdészeti üzemterveket, amelyek a XIX. század végétől érhetőek el, 

digitalizáltuk, így az erdőrészletekre vonatkozó adatokból statisztikát tudtunk készíteni. A 

hozzáférhető történeti térképek egy részén izgalmas, de töredékes információkat találunk 

meg, ezeknek egy kis részét szintén bemutatjuk. Az üzemtervi térképeket georeferáltuk 

topológiai térképek, valamint légifotók segítségével, és a georeferált térképekről az 

erdőrészleteket digitalizáltuk. A térképi- és adatállomány digitalizálásával lehetőség nyílt az 

egykori viszonyok (kor, elegyarány, stb.) megjelenítésére és elemzésére. 

Ebben a fejezetben a hegységekre külön-külön összefoglaljuk a használattörténetről 

meglévő eddigi ismereteket, majd a fent bemutatott módszerekkel létre hozott új 

eredményeket írjuk le. A tájtörténet megismerésére is igaz, hogy „mélységes mély a múltnak 

kútja” (Thomas Mann), az adatgyűjtés és a feldolgozás nem teljes körű, a kutatás során 

folyamatosan újabb és újabb anyagok kerültek elő. Éppen ezért arra is utalunk majd, hogy 

milyen további dokumentumok felkutatása lenne szükséges a gazdálkodástörténeti ismeretek 

teljesebbé tételéhez. 
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3.1. Bakony 

3.1.1. Az Öreg-Bakony erdeinek áttekintő története 

A Bakony területét a kőkorszakban lakták először. A településeket az alacsonyabb 

térszíneken hozták létre, de a magasan fekvő Pénzesgyőr közelében is találtak ebből a korból 

származó leleteket (Wallner 1941). A bronzkori ember mélyebben hatolt a Bakony 

erdőségeibe, és már a jelenkori Zirc területét is lakták. A Római Birodalom idején kövezett út 

haladt keresztül a Bakony területén, a rómaiak bukását követően azonban a terület 

elnéptelenedett, és újraerdősült. Az Árpád-korban királyi erdőbirtokokat találunk, majd a 

bencés szerzeteseknek adományozott földeken újra megindult a földművelés. A török 

hódoltság korában nőtt az erdőterület annak ellenére, hogy az erődök építéséhez hatalmas 

mennyiségű fára volt szükség. A XVIII. század elejétől ismét újabb területek kerültek 

feltörésre a Bakony területén, az Öreg-Bakonyban ez 10% körüli erdőirtást jelentett (Wallner 

1941). Az Öreg-Bakony erdeinek 26%-a tűnhetett el a XVIII. század közepe és a XIX. század 

vége között (Wallner 1942), de a környező területekről ennél több is eltűnhetett (Saláta 

2009a). 

Az erdő legfontosabb haszonvétele az Árpád-korban a vadászat volt, majd fokozatosan 

előtérbe került az épület- és tűzifa használat. A „faizás” gyakorlása azt jelentette, hogy a 

földesúr birtokán az egyéni szükséglet erejéig a parasztok fát gyűjthettek. A XIX. században a 

hagyományos fahasználat mellett egyre nagyobb teret nyert a hamuzsírfőzés (Wallner 1942), 

a mész- és szénégetés, valamit az üveggyártás (Saláta 2009b). A nagy állatállomány 

takarmányozását csak úgy lehetett megoldani, hogy a legeltetés az erdőkben is folyt. Annak 

ellenére, hogy a réti takarmánynál az erdei kevésbé értékes (Bartha 2003), a Bakony erdeinek 

döntő többségét legeltették, és alomnak is gyűjtötték a lombot. A legelőerdők és fás legelők 

tehát nagy kiterjedésű területeket borítottak egykor, és csak a XIX. század végén szorult 

teljesen vissza a legeltetés gyakorlata (Saláta és mtsai. 2009).  

3.1.2 Új eredmények az Öreg-Bakony erdeinek történetéhez 

Az Öreg-Bakony erdeinek tulajdonosa 1877 július 21-étől gróf Esterházy Móritz 

Veszprém Vármegye főispánja, császári és királyi kamarás lett. A „pápa ugodi hitbizományi 

birtok” egyik gondnoksága Bakonybélben működött. A környék erdeit birtokrészekre 

osztották, amelyek Fenyőfő, Szücs, Iharkút és Somhegy települések határának feleltek meg. 

Az 1879-es erdőtörvény alapján az erdőket üzemtervezték. A Veszprém Megyei Levéltárban 
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(VeML) őrzött első üzemtervek és a hozzájuk tartozó térképek alapján megrajzoltuk a 

birtokok határait (3.1. ábra), a birtokokon belül feltüntettük az egyes tagokat is. 

 

3.1. ábra. A Pápa-ugodi hitbizományi birtok részeinek térképe 1890 körül. Dőlt betűvel a 
birtoktestek, római számmal a tagok lettek feltüntetve. A térkép készítéséhez a Veszprém 
Megyei Levéltár (VeML) T404, 418, 422, 432, 433 számon nyilvántartott térképeit, 
valamint a XXI.103 15.5 dokumentumot használtuk fel. 

 

Az üzemtervekből megtudjuk, hogy a gazdálkodás legfőbb célja természetes felújítás 

mellett és a talaj termőképességének megőrzésével a lehető legnagyobb haszon termelése. A 

korábbi gazdálkodásról számos fontos feljegyzést tartalmaznak ezek az üzemtervek, amelyek 

közül a szücsi 1891-es üzemterv megállapításait idézzük (Dusek Pál, erdőgyakornok): 
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„Az eddigi kezelés mellett szokásban volt kihasználás 100 éves fordának megfelelő átlagos 
növedékre alapitva eszközöltetett elméletileg; tényleg azonban [...] egyes állabok 
jelentékenyen meggyéritettek. Általában a kihasználás a könnyebben megközelíthető részeken 
úgy látszik minden terv nélkül a lehetőnél sokkal nagyobb mérvre terjesztetett ki, mig a 
nehezen megközelíthető részek majdnem érintetlenül hagyattak. [...] A felujitás majdnem 
egészen a természetre volt bizva, a mesterséges felujitás nyomai csak itt ott látszanak.” 

Az általánosan bevett gyakorlat szerint az erdőgazdaságok a tölgyet részesítették 

előnyben, és a természetes felújítás lehetőségei között küzdöttek az elegyfafajok, a gyertyán, 

a nyarak és nyír ellen. A bükkhöz képest is a tölgyet preferálták annak ellenére, hogy 

megemlítik, a bükk jól eladható. A kihasználás és felújítás 5-5 év alatt került végrehajtásra, és 

ha nem volt makktermés, akkor alávetéssel, hézag esetén pótlással beavatkoztak a 

folyamatokba. Az ültetett fenyveseket általában külön üzemosztályban kezelték (pl. Fenyőfő 

„B” üzemosztály). 

Amint láttuk, a XIX. század előtt több hullámban érte erdőirtás az Öreg-Bakony 

területét, ezek pontos helyszíne azonban nem jól dokumentált. Az 1890 körül készült 

erdőtervekből világosan kitűnik, hogy a birtok mely részei voltak tisztások, és ezeken milyen 

művelés folyt. A szücsi és az iharkúti birtok esetében lehetőségünk volt az üzemtervek 

„állableírásainak”, vagyis az akkori erdőrészletek részletes adatainak digitalizálására, amely 

alapján elkészítettük a művelési ágak szerinti térképet (3.2. ábra). Az erdő mellett az 

uradalom egy részén tisztásokat találunk. Ezen tisztások az üzemtervezés idején 

mezőgazdasági művelés alatt álltak, és az üzemterv néhány részen újraerdősítést javasol. Az 

iharkúti Laposok területén például már 3 évesnek írják le az erdőt, de a megjegyzésben 

szerepel, hogy a terület (1. és 2. részlet) 60%-ának erdősítését tervezték 10 év alatt. A 

Laposok nyugati fele az üzemterv tanúsága szerint „beerdősítéséig mezőgazdasági célokra 

használandó”. Az üzemterv tehát megmutatja, hogy mely területek álltak biztosan 

mezőgazdasági művelés alatt. Mivel ezeken a területeken ma kivétel nélkül erdőket találunk, 

ezek az állományok biztosan másodlagos erdők. A térképen feltüntettük a mintapontok 

elhelyezkedését is, amelyekről részletesen a 4.4.2. fejezetben lesz szó. 
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3.2. ábra. Az iharkúti, szücsi és fenyőfői birtokok erdőrészletei művelési ág szerint 1890 
körül. Az adatok a Veszprém Megyei Levéltár (VeML) IV. 481 34/1 és IV. 481 133 jelzetű 
dokumentumaiból kerültek digitalizálásra. 

 

Az erdőtervben az állabokról általános információk (művelés, terület, termőhelyi 

osztály, stb.) mellett a faállományra vonatkozó adatok is szerepelnek. Ezek digitalizásával 

lehetőségünk nyílt arra, hogy az 1890 körüli állapotokat jobban megismerjük. A 3.3. ábra az 

erdőrészletek korát mutatja. A térképen látható, hogy a fiatal korosztályok magas területi 

arányt képviselnek, míg idős erdőkkel egyedül a bakonyszücsi területen találkozhatunk, bár 

ezek kiterjedése is jelentős. Az idős folt mellett található felújítási terület 3-5 éves és összesen 

kb. 170 ha kiterjedésű. Az üzemterv megjegyzésében olvasható, hogy a területen az újulat 
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nem megfelelő, pótlásra szorul, a záródás pedig 50% alatti. Megállapítható tehát, hogy az 

erdőgazdálkodással érintett, ősi erdők esetében is hosszabb ideig nyílt területekre jellemző 

állapotok lehettek a nagy kiterjedésű véghasználatok és a sikertelen felújítás miatt. 

 

3.3. ábra. Az iharkúti, szücsi és fenyőfői birtokok erdőrészleteinek kora 1890 körül. Az 
adatok a Veszprém Megyei Levéltár (VeML) IV.481 34.1 és IV.481 133 jelzetű 
dokumentumaiból kerültek digitalizálásra. 
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3.2. Börzsöny 

3.2.1. A Börzsöny erdeinek átfogó használattörténete 

Az őskorban a betelepülő lakosság tevékenysége nyomán megindult az érintetlen 

erdőségek átalakítása, ami az idő előrehaladtával fokozatosan egyre nagyobb nyomást 

jelentett az erdőkre. A kőkorszakban elsősorban az Ipoly-völgy volt lakott, valamint a 

Börzsöny déli hegylábain települtek meg állattartó népcsoportok (Nagy László, 

publikálatlan). A bronzkorban viszont megnőtt a fa iránt az igény, és a hegylábak mellett 

újabb népcsoportok érkezésének hatására a belső területek is feltörésre kerültek. A lapos 

csúcsokon (pl. jelenlegi Magosfa, Godóvár, Pogányvár területe) jól védhető helyeken várakat 

létesítettek, amelynek területét, valamint környékét intenzíven használták (Nováki és mtsai. 

1979). A bronzkort követően viszonylagos érintetlenségben regenerálódhattak az erdők a 

honfoglalásig. 

A honfoglalást követően az erdők királyi birtoknak számítottak, ám rövid időn belül 

adományozás révén egyházi és magántulajdonba kerültek (Nagy László, publikálatlan). A 

honfoglaló magyarok a folyóvölgyekben telepedtek meg, de a bronzkori várak sáncain 

létesítettek új erődítményeket is (Máthé 2005). Az érsekségi, káptalani és főúri erdőkben az 

építkezések következtében jelentkező fokozott faigény mellett a falvak lakossága is jelentős 

mértékben használta az erdőket. Az épület- és tüzifa kitermelésén túl a legfontosabb használat 

a Börzsöny esetében is az erdei állattartás volt a középkorban. A török kort követően az 

állattartás olyan mértékben előtérbe került, hogy az árnyékoló fajokat irtották a nagyobb 

mennyiségű takarmány érdekében (Nagy László, publikálatlan). Ekkor jelent meg az 

Eszterházy család is tulajdonosként a Börzsöny területén. Az tervezett – a faanyag folyamatos 

biztosítását lehetővé tévő – erdőgazdálkodás mellett ebben az időben lett fontos iparág a 

vasbányászat és a vaskohók működtetése a Börzsönyben (Vastagh 2007). Ez nagymértékben 

növelte a fa iránti keresletet, olyannyira, hogy a szokolyahutai (mai Királyrét) területen egy 

1746-ban kelt szerződés-tervezet szerint a szénégetéshez, és egyéb tevékenységekhez 

szükséges fát a kohó jövendő építőjének és üzemeltetőjének Diósjenőről kell beszereznie, 

mert helyben az összes gazdaságosan kitermelhető fa a Dunán hajóval a fővárosba kerül 

szállításra. Az erdők kiélésének nyomait találjuk azokban a dokumentumokban is, amelyek a 

Börzsöny peremvidékein az 1900-as évek elején is 40 éves vágásfordulóval kezelt sarjerdő 

üzemmódról szólnak, és megemlítik, hogy tilos a 10 év alatti erdőkben legeltetni (VVL, XII: 

52-f). 

A XX. század elején újabb lökést kapott az erdőgazdálkodás a vasút építésével. A 
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kiterjedt hálózatot gyakran olyan cégek építették, amelyek a munkáért cserébe egy évtizedre a 

kitermelés jogát nyerték el. Ennek megfelelően érdekük volt, hogy a lehető legtöbb 

faanyaghoz hozzájussanak a rövid idő alatt. A Kemence-völgyben és mellékvölgyeiben a 

nagy területű vágások miatt erőteljes erózió léphetett fel, hiszen az 1935-ös térképen már 

számos korábban jó termőképességű területet leromlottnak értékeltek (Máthé 2005). A 

tulajdonosi szerkezet sokat változott a XX. század első felében, és a művelés minősége 

nagyon eltérő volt az egyes területeken. A Berchtold család mintagazdaságot vezetett nógrádi 

erdeiben, Czeczoviczka Emil viszont rablógazdálkodást folytatott Jánospusztán, Szokolya 

erdeiben (Nagy László, publikálatlan). 

A fenti rövid áttekintés megmutatja, hogy egyrészt a Börzsönyben nincsenek érintetlen 

erdőségek, az erdőket változó intenzitással, de hosszú ideje és időnként drasztikus 

módszerekkel érték antropogén hatások. Másrészt kiemelendő, hogy az erdőtörténet során 

gyakori volt a tulajdonosváltás, és az egykori birtokhatárok gyakran ma is kivehetően az 

erdők eltérő minősége alapján. 

3.2.2 A tulajdonosok és birtokhatárok a XVIII. században 

A Börzsöny területének legnagyobb részén három nagy birtokosságot találunk a XVIII. 

században. Az Esztergomi Érsekség és Káptalanság a kemencei, nagybörzsönyi és a letkési 

területeket kezelte, a Váci Püspökség a nógrádi, berkenyei és verőcei részeken gazdálkodott, 

az Eszterházy család hercegi ágának Ipolypásztó központú birtoka pedig a perőcsényi, 

szokolyai és diósjenői területekre terjedt ki. 

A legrégebbi rendelkezésünkre álló birtoktérkép 1788-ból való (MOL S16. No.86.), és 

az Eszterházy család ipolypásztói birtokának erdeit mutatja be. Ebben a korban készült az 

Esztergomi Érsekségnek is egy birtoktérképe (EPL T 86.), ez azonban csak részlegesen került 

feldolgozásra (Máthé 2005). Az Eszterházy-térkép információval szolgál a birtokhatárokról, 

illetve néhány rétként, szántóként használt területet lehet rajta azonosítani. Megtalálható a 

térképen például a Király rét, amely nagyjából a jelenlegi mérettel összevethető nagyságú volt 

(3.4. ábra). Az erdőterületek fafajairól a korabeli térképekkel ellentétben a farajzok nem 

szolgálnak információval. A térképen piros vonallal körülhatárolt területek láthatóak 

„Lignicidium”, vagyis fagyilkolás, fahasználat megjelöléssel, és évszámmal, amelyek tehát 

vágásterületeket jelölnek. Az 1856-ban készült Eszterházy-térkép (MOL, S16. No.665) 

erdőrészleteket is tartalmaz jellemző fafajok és kitermelhető fatömeg megadásával. 

Valószínű, hogy már a XVIII. században is rendelkezésre állt ez az információ, amelynek 

keresését a fraknói Eszterházy levéltárban szükséges folytatni. 
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3.4. ábra. Részlet az Esterházy család Ipolypásztói Birtok erdeinek térképéről (MOL, S16 
No. 86.). 

Az 1788-as térkép alapján az Eszterházy uradalom határai és a szomszédos területek 

tulajdonosai megállapíthatóak, és minthogy a birtok a Börzsöny központját foglalta el, a 

legtöbb birtok egyes határai is megtalálhatóak rajta (3.5. ábra). A környező birtokok külső 

határait egyenes vonallal jelöltük, mert határaik jelenleg nem ismertek, vagy nem kerültek 

még digitalizálásra. A Váci Püspökség nagy területeken gazdálkodott, azonban a XIX. század 

második fele előtti erdészeti iratok valószínűleg a második világháború után eltűntek, és csak 

néhány korábbi térkép maradt fenn (pl. Verőtze határának térképe 1776 - VVL XII: 15-b 54, 

Szokolya és Verőtze határának térképe 1806 - VVL XII: 15-b 71/a). Az Esztergomi Érsekség 

Kemence és Nagybörzsöny határában volt birtokos. Az Esztergomi Káptalanság letkési és 

ipolytölgyesi birtokáról jelenleg nincsen elérhető térképünk. 
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3.5. ábra. A Börzsöny erdeinek tulajdonviszonyai és birtokhatárok az ipolypásztói 
Eszterházy birtok erdeinek 1788-ban készült térképe (MOL, S16. No86.) alapján. A piros 
határvonal az Eszterházy birtok 1856-os határait mutatja. 

Az Esztergomi Érsekség kemencei és az Eszterházy-ak diósjenői birtokának határán 

találunk egy vitatott területet. Egy latin nyelvű magyarázattal egybeszerkesztett térkép (MOL, 

S16. No. 122.) tanúsága szerint 1797-ben a vita úgy rendeződött, hogy a vitás területet 

egyetlen vonallal megfelezték, és így új birtokhatárt jelöltek ki (3.5. ábra). Ez a birtokhatár a 

mai erdőrészlet-határokban is megtalálható ugyanúgy, mint az egykori érsekségi Kemence 

„A” üzemosztály és a kemencei községi erdők közötti egyenes, hegyen-völgyön át meghúzott 

határ. 
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Hasonló határviták gyakoriak voltak, és a bíróságok iratai (tanúvallomások) alapján 

nem csak a határvonal elhelyezkedéséről, hanem az erdők használatáról is találunk leírásokat. 

Erre egy példa Verőce és Szokolya települések határvitája. 

„... a Huták, Bajdankó és Bérénczek nevezető rétek úgy a tájon lévő erdők Szokolyai 
Határhoz tartozandók...Szokolyaiak a tájon mindenőt réteket kaszálták […] az erdőket pedig 
marha legeléssel, sertések makkoltatásával és fa vágással minden határ villongás nélkől mint 
sajánttyukat bátorságosan élték és haβnálták.” Inquisitio 1768. november 27. (Rep. 93. Fasc. 
D. No. 202.) 

3.2.3. Az Esztergomi Érsekség birtokainak gazdálkodása 

Az Esztergomi Érsekség 999-es alapítását követően nem sokkal I. Istvántól nagy 

erdőterületeket kapott, és kisebb hiátusokkal 1945-ig a Börzsöny jelentős részén gazdálkodott 

(EPL, XI:7 6249). Az érsekségtől a területet már a korai időkben megpróbálták a főurak 

elvenni. Pásztói István és fiai azonban vesztettek, és 1293-ban az érsekség Kemencét is 

megkapta. A birtok egy része időlegesen Chák Máté kezére jutott. 1403-ban Zsigmond elvette 

az érsekségi birtokokat, ugyanis az ezüst- és aranybányászat miatt a terület különösen 

értékessé vált. 1417-ben az erdők visszakerültek az érsekség gondnoksága alá, de nem sokkal 

később Borbála királyné szintén megpróbálta kisajátítani a területet. A leghosszabb 

megszakítást a török uralom jelentette, amely 1552-ben Drégely várának elestével vette 

kezdetét a Börzsöny vidékén. A korai gazdálkodás története jelenleg nem feldolgozott, de a 

Prímási Levéltárban az erdőkre vonatkozó dokumentumok a Sylvanalia gyűjteményben 

találhatók (Hegedűs András, személyes közlés), ezek áttekintése céljaink között szerepel. 

Az 1879. évi erdőtörvény (XXXI. törvény) előírta a rendszeres üzemterv készítését az 

állami erdők mellett az egyházi birtokokra is: 

„17. § Az állam, a törvényhatóságok, a községek, az egyházi testületek és egyházi személyek - 
mint ilyenek - birtokában levő, továbbá a köz- és magánalapitványok- és hitbizományokhoz 
tartozó erdők, valamint a közbirtokossági erdők is (ezen elnevezés alatt értetvén az urbéri 
rendezés alkalmából, mint erdő-illetőség, a volt urbéresek tulajdonába átment erdők is) 
addig, mig közösen használtatnak, gazdasági rendszeres üzemterv szerint kezelendők.” 

Ennek megfelelően az 1880-as évek elején az Esztergomi Érsekség is megkezdte az 

üzemtervek készítését, amelyek többsége szerencsésen fennmaradt és a Prímási Levéltár XI. 

Számvevőségi Levéltárában megtekinthető. Az üzemtervek átfogó részénél a földrajzi, 

történeti és fakelendőségi viszonyok tárgyalása mellett a korábbi gazdálkodásról alkotott 

véleményt is megfogalmazták. Az alábbi idézet Palkovich Károly főerdésztől származik 

1882-ből (EPL, XI:7 6217): 
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„Az állabok felujítása természetes uton történt, de azokhoz nem mindig vezetett; különösen a 
magasabban fekvő állabokban tapasztaltatott az, hogy a vágások nem a kellő irányban 
vezettetvén, s az állabok zárlatának 0,8 része egyszerrre vágatván le, a meghagyott magfák 
igen gyér állást kaptak, s a sekélyebb talajon állók a viharok által gyökerestöl kiforgattattak, 
a mélyebb talajon állóknak pedig koronája töretett össze, s így mindkét esetben a magtermés 
lehetetlenné vált. Ez eredményezte azt, hogy jelenleg nagyobb területek csak hiányos zárlatu 
mintegy 0,2-0,5-fiatalosokkal fednék; a talaj kellően beárnyékolva nem lévén, az erdei 
gyomok lepték el, s a megmaradt fákból lehulló makk sem juthatott a földbe.” 

Az erdők állapotát a tervszerű, ám nem mindig megfelelő gazdálkodás mellett az erdei 

legeltetés is befolyásolta. Jándi Artúr így ír erről egy 1922-ben kelt jegyzőkönyvben (EPL, 

XI:7 6249): 

„A termőhelyek eloszlásában közepes termőhelyre esik a tulsuly, amennyiben az az egész 
terület 59%-át alkotja, mig jó termőhelyre pedig csak 20% jut, aminek oka valószinüleg 
abban keresendő, hogy az erdőtörvény életbelépte előtt a tagositás előtti időkből fönmaradó 
szokásnak megfelelően a községi lakósság mérték nélküli legeltetést gyakorolt.” 

Említettük, hogy a peremvidékeken a XX. század elejéig gyakori volt a sarjerdő 

üzemmód és a 40 éves vágásforduló. Az 1921-es nagybörzsönyi üzemterv tanúsága alapján a 

korábbi gazdálkodás itt is rövid vágásfordulókkal működött és bükkösök esetében is tarvágást 

alkalmaztak: 

„Az előbbi üzemrendezések alapja a térszakozás volt, tekintettel azonban arra, hogy a 
vágásforduló eleinte 40, majd 60 év volt és csak a legutóbbi 10 évben emelkedett 80 évre, a 
fiatalabb korosztályok erősebben vannak képviselve az idősebbekkel szemben. […] A 
használat régebben tarvágással az elmúlt 10 évben azonban már fokozatos felújító vágással 
történt ennek a felújítási módnak azon kezdetleges és merev alakjában, melynél a 
vetővágással kiszedték a fél fatömeget és ezt követte 5 év múltán a végvágás. A kiszállitás a 
részben gyalogszánkókon, részben tengelyen eszközölt közelités után erdei iparvasúton 
történt.” 

A XX. század elején a vasútépítés adott új lendületet az érsekség erdőgazdálkodásának. 

Nagybörzsönyben 1910-ben eladták „törön”, vagyis lábon a félfordszak (10 év) termését 

cserébe, hogy a cég megépíti a lóüzemű iparvasutat Ipolypásztóig, ahol a Csata-

Balassagyarmat HÉV járt. Ez 1920-ban csehszlovák kézre került, használhatatlan lett, ezért új 

iparvasút létesült Szobig. 

Már ebben az időszakban voltak véderdők, amelyeknek elsődleges célja a talaj 

megóvása volt (EPL, XI:7 6217): 

„Az eddigi gazdálkodás czélja az volt, hogy a rajta levő állabok jó karban fenntartassanak, a 
hiányos zárlatúak lehetőleg kiegészítessenek és a talaj termőképessége fokoztassék, a talaj 
lehetőleg megköttessék, hogy ezáltal szomszédos területek a kőgörgetegektől megovassanak. 
Kihasználás csakis a 80 éven felüli, életképtelen és kiszáradásnak induló egyedek kiszedésére 
szoritkozott. Tekintettel az erdő véderdő.” 
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3.2.4. A Börzsöny egyes erdeinek állapota az 1920-as években 

Az 1920-as évekből rendelkezésre áll Nagybörzsöny, Kemence és Királyrét üzemterve, 

amelynek digitalizálása nyomán lehetőségünk nyílt az erdők korának, elegyarányainak, 

záródásának, és egyéb tulajdonságainak térképi megjelenítésére. Ebben a részfejezetben rövid 

értékelést adunk a kor viszonyairól, a térképeket az áttekinthetőség érdekében az 1. 

mellékletben helyeztük el. 

Az erdőrészletek mérete a maiaknál sokkal nagyobb volt, a domborzattal összevetve 

pedig látható, hogy sok részlet a völgytalptól a gerincig húzódik. Éppen ezért az 

erdőrészletekre vonatkozó adatokkal óvatosan kell bánnunk, de néhány általános megfigyelést 

megemlítünk. 

Az erdők között a mai viszonyokhoz képest sokkal több fiatalost találunk. Hatalmas 

összefüggő vágásterületek mutatkoznak mindhárom birtokon, a királyréti vágások azonban a 

századfordulón már megkezdődtek, így a 20 év alatti fiatalosok itt nem borítanak nagy 

területeket. A királyréti birtok sajátossága ugyanakkor, hogy 60 év feletti erdőt a terület 

kevesebb, mint 5%-án találunk, ezeket is elszórva. 

Az erdők záródása is alacsonyabb volt a mai viszonyokhoz képest. Részben a 

szakszerűtlen felújítás, részben a rövid vágásforduló miatt az erdők hosszú időn keresztül nem 

tudtak záródni, olyan területeket is találunk, amelyek 30 éves kor körül csak 50%-ban 

betöltöttek. Nagy valószínűséggel ez nem homogén 50%-os záródást (korabeli szóhasználattal 

zárlatot) jelentett, hanem foltokban megfelelő záródást, mellette viszont az újulat teljes 

hiányát. Valószínű, hogy helyenként mesterségesen tartották alacsonyan a záródást, hogy 

füvekben gazdag aljnövényzetet neveljenek az erdei legeltetés érdekében. A nagybörzsönyi 

birtokon több esetben az alacsony záródásnak tűzeset az oka, amely a megjegyzés rovatból 

derül ki. A „sínylődő” fiatalosok esetében többnyire pótlást írnak elő. Az elegyarányok 

tekintetében a legszembetűnőbb az, hogy nagyon kevés elegyfával találkozunk. Ennek oka 

lehet azonban az is, hogy mivel az elegyfajok nem számítottak különösebben értékesnek, 

elképzelhető, hogy nem mindenhol tüntették fel őket. 

Az üzemtervben előírt vágásérettségi kor általában nem mutatott szoros összefüggést a 

tényleges véghasználati korral. Ennek ellenére érdemes egy pillantást vetnünk a királyréti 

birtok üzemtervében szereplő vágásérettségi korokra. 100 év feletti vágásérettségi kor 

összesen három erdőrészlet esetében találunk, és jellemzően 60-80 év az elméleti 

vágásérettségi kor. Részben ennek is köszönhető, hogy a tölgyeseket sarjerdőként tudták csak 

üzemeltetni, hiszen a 40-60 éves tölgyesekben a sarjak nagyobb valószínűséggel nőnek fává a 

magoncoknál. Ebből következően a tölgyesek szinte kizárólag sarjeredetűek, míg a 



 

30 

bükkösökre a mageredet jellemző. Az erdei legeltetés az 1920-as években már nem volt 

jellemző az erdőkben, az üzemtervek mégis beszámolnak a korábbi legeltetések káros 

következményeiről. A nem megfelelő záródás, a rossz növekedési viszonyok sok esetben a 

régi legeltetés számlájára írhatók. 



4. Eltérő történetű erdők lágyszárú közös-

ségeinek összehasonlítása a Bakonyban 

4.1. A zárterdei lágyszárú fajok elterjedését és 

tömegességét befolyásoló tényezők 

4.1.1. A történeti tájhasználat hatása a lágyszárú növényzet 

összetételére 

4.1.1.1. Másodlagos erdők Európában 

Az európai erdőket az ember az őskor óta egyre növekvő mértékben használja. Ennek a 

használatnak, a korai időktől eltekintve, jól dokumentált története van. A legdrasztikusabb 

használatot az erdei élőhelyek megszüntetése jelenti. Az európai erdőterületek több mint fele 

került kiirtásra a középkorban, és az irtásterületek döntő többsége jelenleg is mezőgazdasági 

terület (Darby 1956). Az észak-amerikai kontinensen hasonlóképpen nagy területek kerültek 

mezőgazdasági művelés alá, viszont az erdőirtás későbbre, a XVIII. és XIX. századra tehető 

(Motzkin és mtsai. 1996). Például New England területének 50-80%-át alakították át 

szántóvá, legelővé vagy kaszálóvá (Foster és mtsai. 1992). A XVIII. század eleje és 1920 

között 30 millió hektár erdő tűnt el Európából (Williams 2006), ugyanakkor számos területet 

újraerdősítettek, vagy spontán módon újraerdősült. Azokat a ma erdővel borított területeken 

található állományokat, ahol az erdők folytonossága (forest continuity) megszakadt, 

másodlagos erdőknek nevezzük. Peterken (1996) definíciója szerint a másodlagos erdőket 

(secondary woodland) az különbözteti meg az elsődleges erdőktől (primary forest), hogy az 

utóbbiakat sohasem hasznosították erdőtől eltérő művelési ágban (pl. szántó, legelő). Mivel az 

erdők elsődlegességében ritkán lehetünk biztosak a dokumentált történetet megelőző 

használatokról rendelkezésre álló kevés információ miatt, helyesebb az ősi-másodlagos 

fogalompárt használni (lásd 1.2. fejezet, (Flinn és Vellend 2005)). A történeti térképeken 

nyomon követhető változások alapján Franciaországban a másodlagos erdők aránya eléri az 

50%-ot. Az erdők területe ugyanis megduplázódott 1800 és 2000 között (Koerner és mtsai. 

1997). Hasonló a helyzet Magyarországon is: az 1925-ben nyilván tartott 12%-os hányadról 

20% fölé nőtt az erdők részaránya 2010-re (Állami Erdészeti Szolgálat (ma NÉBIH Erdészeti 

Igazgatóság) adata). A másodlagos erdők aránya az erdőterület változása alapján becsültnél 
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valószínűleg nagyobb, mert az ősi erdők egy részét egészen biztosan (és nehezen 

lokalizálhatóan) legelőként és kaszálóként használták a legelső történeti térképek megjelenése 

előtti időszakban (Verheyen és mtsai. 1999). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 

tájhasználat térben és időben egyaránt finom léptékben változott a viharos történelmű 

kontinensen (Verheyen és mtsai. 1999; Hermy és Verheyen 2007). A Gömör-Tornai-karszt 

területén például a fennsíkon található töbrök egy részét mezőgazdasági területként 

alkalmazták, míg más részükön szénégetés nyomait fedezhetjük fel (Nagy 2008). Az egykori 

szántók könnyen felfedezhetőek a töbör szélére kihordott kövek miatt (4.1. ábra). 

 

4.1 ábra. Egykori szántó a Gömör-Tornai-karszt területén. A köveket a termőföld javítása 
érdekében kihordták a töbör szélére. A használattörténet finom léptékben változhat, a töbör 
környezetében valószínűsíthetően elsődleges erdők állnak. A szerző felvétele. 

Az európai területekre a XVIII. századtól kezdve részletes és pontos térképek állnak 

rendelkezésre, amelyekről legtöbbször egyértelműen leolvasható a művelési ág. A kiegészítő 

adatokkal együtt a térképek alkalmasak arra, hogy a használattörténetet nagy területekre 

vonatkoztatva jellemezni lehessen. A történeti tájhasználatról a leginkább megbízható és 

egységes információ a katonai térképeken található. Magyarország területén három, művelési 

ágak elkülönítésére alkalmas, teljes lefedésű katonai térkép készült. Az I. katonai térképezés 

1763-1787 között zajlott, a mai Magyarország területét 1782 és 1785 között térképezték fel. A 

II. katonai térképezés az 1819-tól 1869-ig terjedő időszakban valósult meg, a mai 

Magyarország területét 1838-1868 között térképezték fel. Végül a III. katonai térképezés 

1869-1884-os időszakban zajlott, a hazai területeken 1872 és 1884 közöttre datálhatóak a 

szelvények. Átfogó elemzés nem készült a történeti térképek alapján leszűrhető ősi és 

másodlagos erdők arányáról. Egyes tájak között nagy különbségeket találhatunk ebben az 

arányban. A katonai térképek alapján kategorizált foltok elemzése alapján például a Börzsöny 
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területének harmada számít másodlagosnak (Standovár Tibor, személyes közlés), míg ez az 

arány az Aggteleki Karszt területén kisebb, 15% körüli érték (Nagy (2008) alapján, saját 

elemzés). 

4.1.1.2. Ősi és másodlagos erdők lágyszárú növényzetében 

tapasztalható különbségek 

A zárterdei lágyszárúak állományszintű előfordulását és mennyiségét nagy mértékben 

befolyásolja a történeti tájhasználat, az erdőfolytonosság (Peterken és Game 1984; Dupouey 

és mtsai. 2002; Graae és mtsai. 2003; Verheyen és mtsai. 2003b; Hermy és Verheyen 2007). 

Ennek megfelelően az ősi és másodlagos erdők növényzete markánsan különbözik egymástól: 

a másodlagos erdőkből hiányoznak egyes specialista fajok, a másodlagos erdőkben 

alacsonyabb az állományszintű diverzitás, valamint a másodlagos erdők homogénebbek 

durvább térléptékben az ősi erdőkhöz viszonyítva. 

A zárterdei specialisták egy része hiányzik a másodlagos erdőkből, míg más fajok 

megtalálhatóak ugyan, de sokkal kisebb abundanciával (Hermy és Verheyen 2007). Ennek 

oka lehet a diszperzál limitáltság, a másodlagos erdők megváltozott talaja és a kompetitív 

fajok okozta kizárás. A három tényező relatív fontosságáról nem alakult ki egységes álláspont 

a téma kutatói között. A legtöbb vizsgálat a diszperzál limitáltságot tekinti a legfontosabb 

hátráltató tényezőnek (Matlack 1994; Ehrlén és Eriksson 2000; Endels és mtsai. 2004; 

Verheyen és Hermy 2004), és abban a legtöbb szerző egyet ért, hogy a fajok rossz terjedése 

legalább részben felelős a másodlagos területeken tapasztalt alacsony abundanciájukért 

(Verheyen és Hermy 2001; Honnay és mtsai. 2002; Graae és mtsai. 2004a). Hermy és 

Verheyen (2007) összefoglaló munkájukban amellett állnak ki, hogy a zárterdei specialisták 

hiányát elsősorban a diszperzál limitáltság okozza, de a megtelepedést a jobb terjedésű fajok 

esetében az abiotikus és biotikus gátló tényezők is akadályozzák (4.2. ábra). 
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4.2. ábra. A történeti tájhasználat hatásai a zárterdei specialista lágyszárúak előfordulására 
és abundanciájára. Az előfordulást alapvetően a diszperzál limitáltság határozza meg, az 
abundanciát befolyásolják a közvetett hatások is. Hermy és Verheyen (2007, 3. ábra) 
alapján. 

 

A diszperzál limitáltság tanulmányozásának egyik módszere, hogy egymással érintkező 

ősi és másodlagos erdők határán elhelyezett transzektekben vizsgálják a fajok terjedését a 

másodlagos erdők belsejébe. Az ősi erdővel való határtól elért legnagyobb távolság, és az 

újraerdősítés óta eltelt idő alapján számítható, hogy a fajok milyen sebességgel képesek 

meghódítani a másodlagos erdőket (Bossuyt és mtsai. 1999). A zárterdei specialisták 

terjedését 1 m év-1 sebességnél kisebbre becsülhetjük, egyes esetekben akár 0,05 m év-1 is 

lehet (Brunet és Von Oheimb 1998; Bossuyt és mtsai. 1999). 

A diszperzál limitáltság kimutatásának másik lehetősége az, hogy magokat, illetve 

propagulumokat juttatunk el a másodlagos erdőkbe, és megvizsgáljuk, kihajtanak-e, valamint 

hosszabb távon képesek-e életképes populációkat létrehozni. Ehrlén és Eriksson (2000) hét 

fajt ültettek másodlagos erdőkbe, és hat faj esetében azt tapasztalták, hogy a megtelepedés 

sikeres volt azokban az erdőkben is, ahol a faj a telepítés előtt nem fordult elő, ezzel igazolva 

a diszperzál limitáltságot. Előfordul, hogy a zárterdei specialisták jobb növekedést is 

mutatnak a másodlagos erdőkben, amennyiben mesterségesen betelepítik őket (Endels és 

mtsai. 2004). Ezzel szemben Graae és mtsai. (2004a) hasonló magszórási kísérletben azt 

tapasztalta, hogy négy áttelepített faj közül kettő egyáltalán nem képes csírázni a másodlagos 

erdőkben, ami felveti a megtelepedési limitáltság lehetőségét. 
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A megtelepedés nehézségének egyik oka az lehet, hogy a korábbi mezőgazdasági 

használat olyan irányba változtatta meg az erdők talajának fizikai szerkezetét és kémiai 

jellemzőit, amely kedvezőtlen körülményeket teremt a zárterdei specialisták számára (Baeten 

és mtsai. 2009). Az abiotikus tényezők megváltozásának egyik fontos eleme a talajtömörödés 

(Hermy és Verheyen 2007), amely megnehezíti a magok csírázását a másodlagos erdők 

talaján. A fizikai változások mellett megfigyelhető, hogy a másodlagos erdők talajában 

magasabb a foszfáttartalom és a pH is az ősi erdőállományokhoz képest (Honnay és mtsai. 

1999; Dupouey és mtsai. 2002). A megváltozott talaj-jellemzők hosszú időn keresztül 

fennmaradnak: kétszáz éve felhagyott szántók nyomai (Honnay és mtsai. 1999), sőt Dupouey 

és mtsai. (2002) szerint a római kori mezőgazdasági művelés hatásai is kimutathatóak. 

Belgiumban végzett kísérleteikben Baeten és mtsai. (2009) két zárterdei lágyszárú faj 

megtelepedését vizsgálták másodlagos erdőkbe történő áttelepítés segítségével. Azt 

tapasztalták, hogy mind a Primula elatior, mind a Geum urbanum áttelepített egyedei 

rosszabb növekedést mutattak másodlagos erdőkben, mint ősi erdőkben. Fontos különbség 

azonban, hogy míg a Geum urbanum jobb terjedőképessége révén képes volt stabil 

populációkat létrehozni a másodlagos területen, a Primula elatior egyedszáma folyamatosan 

csökkent a kísérlet időtartama alatt. 

A másodlagos erdőkbe eljutó propagulumoknak nem kizárólag a megváltozott abiotikus 

tényezők jelenthetnek akadályt, hiszen a termékenyebbé vált talajon a kompetitív fajok jobban 

növekednek, és kiszoríthatják a szuboptimális körülmények között növő zárterdei 

specialistákat. A magas foszfáttartalom kedvez a ruderális gyomoknak, közülük kiemelten az 

Urtica dioica-nak. A zárterdei specialisták kisebb tömegességgel jelennek meg azokon a 

foltokon, ahol az Urtica domináns, bár a kompetíciót jelentősen befolyásolják a 

fényviszonyok (De Keersmaeker és mtsai. 2004). Üvegházi körülmények között Hipps és 

mtsai. (2005) zárterdei specialistákat (Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum és Veronica 

montana) változó mennyiségű Urtica mellett neveltek. A foszfát-koncentráció növelése 

erőteljesebb növekedést eredményezett mindhárom zárterdei fajnál, azonban 10 mg l-1 

koncentráció felett az Urtica kiszorította a zárterdei fajokat. Poa trivialis bevonásával az 

eredmények másodlagos erdőből származó talajon is hasonlóak voltak, a pH csökkentése 

viszont javította a zárterdei fajok növekedését. Kezelésként mégsem ajánlott a pH 

mesterséges csökkentése, mert a kompetitív viszonyokat nem változtatja meg számottevően 

(Hipps és mtsai. 2005). 

A másodlagos erdők nem minden esetben adnak otthont kevesebb lágyszárú fajnak 

(Hermy és Verheyen 2007). Az ősi és másodlagos erdőkben a lágyszárúak állományszintű 

diverzitásának összevetése ugyan a legtöbb esetben azt mutatta, hogy a másodlagos erdők 
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fajszegényebbek (Peterken és Game 1984; Dzwonko és Loster 1992), de előfordul, hogy nem 

sikerül fajdiverzitásban különbségeket kimutatni (Graae és mtsai. 2004b). Bizonyos esetekben 

pedig az egykori kaszálókból kialakult erdőkben nagyobb lehet a fajgazdagság, mint az ősi 

erdőkben (Ito és mtsai. 2004). Az ősi és másodlagos erdők között tapasztalt különbséget az is 

jelentősen befolyásolja, hogy az újraerdősítést megelőzően milyen művelést folytattak az 

adott területeken. Wulf (2004) 155 mintaterület bevonásával kimutatta, hogy az egykori 

szántók területén álló erdőkben szignifikánsan alacsonyabb a fajszám (átlag: 13), mint a 

korábban kaszálóként használt területeken (átlag: 23). 

Abban az esetben ha nem a teljes fajkészletet nézzük, hanem az erdei lágyszárúak 

valamilyen szempont alapján összeállított listáját, akkor ezekben a fajokban sokkal 

gazdagabbak az ősi erdők a másodlagos területeknél (Hermy és Verheyen 2007). Jacquemyn 

és mtsai. (2001) az erdei lágyszárúak fajszámának növekedését tapasztalta másodlagos 

erdőkben az újraerdősítés óta eltelt idő függvényében. Hasonló tapasztalatokról számoltak be 

észak-amerikai kutatók is azzal a kiegészítéssel, hogy a kontrollként használt ősi (esetükben 

bátran elsődlegesnek nevezhető) erdőkben nagy volt az erdei lágyszárúak fajszámában 

kimutatható variancia (Flinn és Vellend 2005). 

Az ősi és másodlagos erdők közötti különbség a magbank szintjén is megjelenik. A 

mezőgazdálkodás felhagyásakor a magbank elenyészően kevés zárterdei specialistát 

tartalmaz, később megjelennek a jobban terjedő és magbankot képező fajok a talajban, 

miközben a növényzetben a tömegességük továbbra is szignifikánsan elmarad az ősi erdőkben 

tapasztaltaktól (Bossuyt és mtsai. 2002). 

Fragmentált tájban az amúgy is rosszul terjedő fajok terjedése még nehezebb, ezért nem 

meglepő, hogy izolált másodlagos erdőkben az ősi foltokkal érintkező területekhez képest is 

kevesebb zárterdei fajt találunk meg (Bossuyt és Hermy 2000). Az izolált foltok mérete 

befolyásolja a lágyszárúak fajszámát (Dzwonko és Loster 1992), ugyanakkor a zárterdei 

specialisták előfordulását az ősi erdőktől való távolság (Dzwonko és Loster 1992; Takahashi 

és Kamitani 2004), valamint az újraerdősülés óta eltelt idő (Brunet és Von Oheimb 1998) 

nagyobb mértékben határozza meg. 

4.2. Az erdőgazdálkodás beavatkozásainak hatása a 

lágyszárú növényzetre 

A tervszerű erdőgazdálkodás befolyásolja az erdők aljnövényzetét és különösen 

erőteljes hatással van zárterdei specialista fajok előfordulására és abundanciájára (Halpern és 

Spies 1995; Scheller és Mladenoff 2002; Nagaike és mtsai. 2005). A gazdálkodás hatásai 
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korántsem egyértelműek. A gazdasági és természetes erdőket összehasonlító meta-elemzés 

alapján a legtöbb élőlénycsoport fajdiverzitását negatívan befolyásolja az erdőgazdálkodás, 

mialatt a lágyszárú növények diverzitása a gazdasági erdőkben magasabb (Paillet és mtsai. 

2010). 

Közép-Európában a lombhullató erdők döntő többségét vágásos erdőműveléssel kezelik 

(Ellenberg 1988; UN/ECE-FAO 2000), amely egykorú, kevés fafajból álló erdőterületek 

durva léptékű mozaikjának kialakulását eredményezi. Tölgyesek esetében a tarvágás, vagyis a 

vágásérett kort elérő állomány egy lépésben történő levágása és felújítása a mai napig az 

erdészeti gyakorlat része. Azokon a területeken is, ahol már nem alkalmazzák ezt a 

gazdálkodási módot, rövid vágásfordulókkal dolgoznak, így ezen állományok legnagyobb 

részében az ipari forradalom óta három vágásos ciklus lezajlott (Brunet és mtsai. 2010). 

Bükkösök esetében a leggyakoribb művelési mód a fokozatos felújítóvágás alkalmazása, 

amely során a bontóvágás és a végvágás között akár 15-20 év is eltelhet. A bontóvágásokat 

egyenletesen alkalmazzák a viszonylag nagy kiterjedésű (1-10 ha) erdőrészletekben, amely a 

lombkorona állomány-léptékű homogenitását eredményezi (Brunet és mtsai. 2010). Az 

előíráshoz képest ráadásul számos esetben időben közel történik meg a bontóvágás után a 

végvágás, és a vágásterületek nagy kiterjedésűek lehetnek, közöttük pedig gyakran csak 

néhány fából álló sort hagynak meg (4.3. ábra). A természetes erdőkhöz képest tehát a fény és 

a tápanyagok térbeli mintázata kisebb varianciát mutat és durvább léptékben változik. 

 

4.3. ábra. Nagy kiterjedésű végvágás az Aggteleki-karszt területén, Trizs község határában. 
A szerző felvétele. 
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A folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek általában a természetes 

bolygatási rendszerek által kialakított szerkezethez hasonlóbbat hoznak létre, de egyelőre nem 

elterjedtek, és módszereik további fejlesztést igényelnek (O’Hara 2001). 

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy az egyes erdőgazdálkodási üzemmódok és 

beavatkozások milyen hatással vannak a lágyszárúakra, és azon belül is a zárterdei 

specialistákra. 

A tarvágás, mint legdrasztikusabb beavatkozás, egyértelműen hátrányosan érinti a 

finom léptékű dinamikához adaptálódott fajokat. Ha a beavatkozás hatását rövid távon 

vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a talajra érkező fénymennyiség nagy mértékben 

megnő, a talaj pedig jelentős zavarást szenved a fakitermelés következtében. A 

megnövekedett fénymennyiség miatt a füvek képesek tömegesen elszaporodni (Kirby 1990), 

a talajnedvesség megnövekedése miatt pedig vízigényes fajok is nagy tömegességgel 

jelenhetnek meg. A beavatkozás után a fajszám növekszik, a tarvágás előttihez képest akár 

harmadával is nőhet (Haeussler és mtsai. 2002). Ennek oka egyrészt az, hogy a tarvágott 

területen zavarástűrő fajok jelennek meg (Duffy és Meier 1992), másrészt a zárt erdőben jelen 

lévő fajok nem tűnnek el azonnal (Godefroid és mtsai. 2005). A tarvágás következtében az 

erdő állományklímája megváltozik, ami előnyös az újonnan megtelepedett (és gyakran a 

magbankból kicsírázott) kompetitív fajoknak, ezért hosszabb távon az erdei fajok 

abundanciája csökken (Halpern és Spies 1995; Godefroid és mtsai. 2005). 

Észak-Amerikában és Japánban lehetőség volt arra, hogy háborítatlan idős erdők (old-

growth) és tarvágást követően spontán újraerdősült területek növényzetét összehasonlíthassák. 

Ezeknek a vizsgálatoknak fontos ösztönzője, hogy az USA-ban és Japánban jelentős 

törekvések vannak az erdőgazdálkodás növényzetre gyakorolt hatásának minimalizálására. 

Egyes tapasztalatok alapján a fajszám növekszik a tarvágás óta eltelt idővel (ún. „space for 

time” vizsgálatok) (Halpern és Spies 1995), de az emelkedés mögött a ruderális, jól 

kolonizáló fajok megjelenése áll, miközben a tipikus erdei fajok tömegessége csökken és ezek 

akár el is tűnhetnek az intenzív használat alatt álló erdőkből. Vannak azonban olyan 

eredmények is, amelyek szerint közel 90 év sem elegendő arra, hogy a tarvágás előtti 

fajgazdagságot megközelítsék a művelésbe vont erdők (Duffy és Meier 1992). A fajszám 

csökkenése mellett a béta-diverzitás is csökkenhet, ami a sematikusan alkalmazott 

beavatkozások következménye (Ishida és mtsai. 2005). Az Appalache-hegységben 

alkalmazott 40-150 éves vágásfordulók túlságosan rövidek ahhoz, hogy a növényzet 

regenerálódhasson, ezért a zárterdei fajok ritkábbá válására és egyes esetekben eltűnésükre 

kell számítani (Duffy és Meier 1992). A tarvágás fajszámra gyakorolt pozitív hatását tehát 

csak a lágyszárúak teljes körének fajgazdagsága tekintetében lehet kimutatni, ugyanez nem 
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mondható el az erdei lágyszárúak fajszámáról és abundanciájáról. A fajgazdagság mellett a 

térbeli mintázat is megváltozhat az erdőművelési beavatkozások következtében. A lágyszárú 

szint és a lombkorona együttes elemzése során Gilliam (2002) megállapította, hogy a tarvágás 

következtében a fajszám hozzávetőleges változatlansága mellett megváltozik a lágyszárú 

borítás és diverzitás faállomány-szerkezettel való összefüggése. Húsz évvel a tarvágást 

követően a lágyszárú borítás nagyobb volt, mint a beavatkozás előtt. A művelt erdőkben a 

lágyszárú borítás korrelált a fajdiverzitással, míg az idős természetközeli erdőkben a nagyobb 

borítás nem jelentett több fajt. 

Európában kevés referencia-állományt találunk, így a művelés hatását elsősorban az 

erdőművelési ciklus különböző fázisaiban lévő állományainak összehasonlításával tehetjük 

meg. Godefroid és mtsai. (2005) tarvágások és a környező állomány növényzetét 

hasonlították össze transzektek alkalmazásával. A lágyszárú fajokat ökológiai tulajdonságaik 

alapján funkcionális csoportokba osztották, és ezeknek a csoportoknak a viselkedését 

vizsgálták. Legfontosabb eredményük az, hogy a természetvédelmi szempontból fontos 

csoportok a tarvágott területen az idő előrehaladtával folyamatosan szorulnak vissza. Az erdei 

lágyszárúak csoportja kisebb tömegességet mutatott a véghasznált területen, mint a környező 

erdőállományban. A fajok egy részének (pl. Anemone nemorosa) borítása a transzektben 

hirtelen esett le a vágásterület határán. Más fajok még érzékenyebben reagáltak, és a 

vágásterülettel határos állományrészekben is megritkultak (pl. Oxalis acetosella). 

A fokozatos felújítóvágás alkalmazása sokkal kíméletesebb a tarvágásnál, amennyiben 

megfelelően kerül végrehajtásra. Törekedni kell arra, hogy a felújítás időben kellően szét 

legyen húzva, tehát az első bontóvágás és a végvágás között legalább 30 év teljen el. Fontos 

szempont az is, hogy a végvágás idején kellően sűrű újulat legyen a területen, ami árnyékolja 

a lágyszárúakat. Fokozatos felújítóvágással kezelt erdők és rezervátum-területek 

összehasonlításából az derül ki, hogy a fajszám az előbbiekben nagyobb (Elliott és Knoepp 

2005), míg a zárterdei fajok száma és tömegessége az utóbbiakban magasabb (Battles és 

mtsai. 2001). Nem közömbös, hogy milyen korú erdőkben vizsgálódunk, hiszen a 

véghasználatot követő néhány évben a nagy fénymennyiségnek köszönhetően emelkedő 

fajszámot tapasztalunk, ami jelentősen visszaeshet az állomány záródását követően (Barkham 

1992). Érdemes nem pusztán a fajgazdagságot, hanem az egyes fajok viselkedését is 

megvizsgálni. Barkham (1992) 18 évet felölelő állandósított kvadrátokban történt mintavételt 

hajtott végre, amely lehetőséget adott a vágásos művelés hatásának időbeli tanulmányozására. 

Tapasztalatai szerint a végvágást követően a borítás megnő, amelyet füvek és ruderális 

kétszikűek okoznak. Az árnyéktűrő fajok (pl. Anemone nemorosa, Mercurialis perennis) 

tömegessége általában növekszik. Az egyes fajok megjelenései és eltűnései azonban igen 
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dinamikus képet adnak a területről, ami azt jelenti, hogy az új megtelepedések mellett 

eltűnéseket is regisztrált és a tömegesség növekedése csak az átlagban mutatkozik meg. A 

Viola sylvestris például kilenc kvadrátban jelent meg újonnan, míg kettőből eltűnt. 

Összességében úgy tűnik, hogy sok árnyéktűrő faj képes túlélni a fokozatos felújítóvágások 

hatását, de a rosszul kivitelezett véghasználat és a gépesített fakitermelés közben bekövetkező 

talajtömörítés a legtöbb gyakori faj számára kedvezőtlen (Brunet és mtsai. 2010). 

Megfontolásra érdemes, hogy a vágásos erdőművelés még csak néhány ciklust ért meg, 

hosszú távú hatásai tehát kevéssé feltártak. Nem ismert kellőképpen, hogy a vágásos 

gazdálkodás hosszabb időtávon hogyan hat a zárterdei specialista fajokra, mert hiányoznak az 

évtizedeket felölelő vizsgálatok, amelyek a növényzet változása mellett az erdészeti 

beavatkozások pontos jellemzését is megadják. A zárterdei specialisták jellemzésénél 

bemutattuk, hogy ezek a fajok diszperzál limitáltak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egyszer 

eltűnnek a gazdálkodás alatt álló erdőkből, nehezen képesek visszatérni. 

A vágásos erdőgazdálkodás alternatívái a folyamatos borítást biztosító erdőművelési 

módok. A beavatkozások ezekben a módszerekben finom léptékben variálnak, és kevésbé 

drasztikusak, mint a vágásos művelés esetében, azonban általában gyakrabb zavarásokat 

jelentenek. Ezekről és a fenntartható erdőgazdálkodásról bővebben lesz szó az 5. fejezetben, 

ebben a részben csak a beavatkozások lágyszárúakra gyakorolt hatásáról szóló ismereteket 

foglaljuk össze röviden. 

A folyamatos borítást biztosító módszerek közül az egyedi és csoportos szálalás hatását 

a műveléssel nem érintett referenciaterületekkel (von Oheimb és Hardtle 2009) és a vágásos 

gazdálkodással is összevetették már (Decocq és mtsai. 2004a; Decocq és mtsai. 2005). A 

beavatkozások intenzitásával arányosan nőtt a fajszám, azonban a fajcsoportokra fókuszálva 

változó hatásokat tapasztaltak (Decocq és mtsai. 2005; von Oheimb és Hardtle 2009). A kora 

tavaszi aszpektus fajgazdagabb volt a referencia-erdőkben, és a beavatkozás erélyével 

arányosan szegényedett el (von Oheimb és Hardtle 2009). A ruderális és generalista fajok 

mennyisége ezzel szemben nagyobb volt a folyamatos borítást biztosító gazdasági erdőkben, 

mint a rezervátum területeken (von Oheimb és Hardtle 2009), ugyanakkor a vágásos erdőknél 

még ennél magasabb értékeket is mértek (Decocq és mtsai. 2004a). Decocq és mtsai. (2005) 

azt a következtetést vonták le, hogy a zárterdei fajok a tradicionális sarjerdő üzemmód 

használatával jobban túlélnek, mint a csoportos szálalás alkalmazásával. A zárterdei fajokat 

tehát véleményük szerint a sarjerdőkhöz alkalmazkodott fajoknak is nevezhetnénk Nagy-

Britanniában. Ez ismét felveti annak a kérdését, hogy Európában megfelelő referencia 

hiányában milyen mértékben tudjuk a jelenlegi erdők vizsgálata alapján rekonstruálni a 

természetes erdők aljnövényzetét. A szálalás tervezésén és kivitelezésén sok múlik, az 
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eredmények alapján ugyanis Decocq és mtsai. (2005) négyévenkénti beavatkozása túlságosan 

megbontotta az állományt, amire a tömeges pionír újulatból következtethetünk. Kevésbé 

erélyes beavatkozás hatására a kora tavaszi fajok diverzitása és tömegessége sem csökken a 

kontroll területekhez képest (Falk és mtsai. 2008). A közelítés (faanyag elszállításának módja) 

is elsődleges szempont, mert a talajtömörítés hatására a hagymás-gumós növények 

abundanciája visszaeshet, míg megfelelő közelítés esetén a beavatkozást követő összetételt 

elsősorban a beavatkozás előtti növényzet összetétele határozza meg (Falk és mtsai. 2008). 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az erdőgazdálkodás során alkalmazott 

beavatkozások hatással vannak a lágyszárú növényzet fajgazdagságára és összetételére, 

valamint, hogy a beavatkozások általában negatívan érintik a zárterdei specialista fajokat. 

Aude és Lawesson (1998) arra tett kísérletet, hogy dán bükkösök esetében kiderítse a 

különböző tényezők relatív szerepét a lágyszárú növényzet összetételének meghatározásában. 

Az aljnövényzetet a kanonikus korreszpondencia analízis eredménye alapján leginkább az 

erdőgazdálkodáshoz köthető változók befolyásolták állomány- és regionális léptékben 

egyaránt a teljes variancia körülbelül harmadát magyarázva. A vizsgálatba bevontak olyan 

területeket is, amelyek korábban vágásos gazdálkodás alatt álltak, de védettségük révén 

harminc éven keresztül nem történt bennük termelés. Az eltelt idő alatt jelentősen 

megváltozott ezen erdők lágyszárú összetétele, és ahogyan a faállomány-szerkezet változik, 

tovább erősödhetnek a zárterdei lágyszárú fajok populációi. Az őserdők hiánya miatt azonban 

azok a fajok, amelyek már eltűntek az erdőkből, nem képesek visszatelepülni. Graae és Sunde 

(2000) azt találták, hogy a különböző erdőművelési módszerekkel kezelt erdők között nem 

volt kimutatható különbség a funkcionális csoportok jelenlétében, ugyanakkor a tájhasználat 

erőteljesebben befolyásolta a lágyszárú szint összetételét. Eredményeik könnyen jelenthetik 

azt, hogy a különböző gazdálkodás által érintett erdők között azért nincs jelentős különbség, 

mert már korábban bekövetkeztek a változások.  

Az erdőgazdálkodás és a nem erdőként történő használat egymásra épülő és egymástól 

független hatásait olyan területeken lehet sikeresen vizsgálni, ahol nagy kiterjedésű érintetlen 

erdők és különböző használattörténetű területek egy régión belül előfordulnak. Észak-

Amerika mellett Közép-Kelet Európa is alkalmas terület lehet, ezért a Kárpát-medencében is 

érdemes a zárterdei lágyszárúak és a rájuk ható tényezők vizsgálatával foglalkozni. 
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4.3. Célkitűzések 

Az előző három fejezetben bemutattuk, hogy a zárterdei specialisták rosszul terjedő 

fajok, amelyek érzékenyen reagálnak az erdőirtásra, és az erdőgazdálkodás beavatkozásaira 

egyaránt. Számos zárterdei lágyszárú nem képes újrakolonizálni a másodlagos erdőket 

(Hermy és Verheyen 2007), miközben gyakori erdei fajok, mint az Oxalis acetosella, vagy 

Galium odoratum tömegessége is csökkenő tendenciát mutat az erdőművelés 

beavatkozásainak következtében (Naaf és Wulf 2011). 

Meddig képesek a zárterdei specialisták túlélni a számukra kedvezőtlen bolygatási 

rendszert fenntartó vágásos erdőgazdálkodást? Milyen mértékben képes regenerálódni a 

másodlagos erdők növényzete? Az eredeti élőhelyek jelentős részének megszűnése vagy 

erőteljes átalakítása miatt a zárterdei specialisták veszélyeztetettek. 

Esettanulmányunk elkészítésével célunk az volt, hogy különböző használattörténetű, 

tehát ősi és másodlagos, a vágásos erdőgazdálkodás különböző stádiumaiban lévő erdők 

növényzetét összehasonlítsuk, és az erdőgazdasági és természetvédelmi gyakorlat számára 

ajánlásokat fogalmazzunk meg mind az ősi, mind a másodlagos erdők vonatkozásában. 

A következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. Milyen módon különböznek a másodlagos és fiatal vágásos erdők az idős ősi erdőktől 

lágyszárúak összetételében? 

2. Mely fajok indikálják az ősi és a másodlagos viszonyokat? 

3. Képezhetők funkcionális csoportok az eltérő használattörténetű erdőkben előforduló 

lágyszárúakból ökológiai mutatók alapján? 

4. Mely ökológiai tulajdonságok, illetve funkcionális fajcsoportok mutatnak leginkább 

korrelációt a fajösszetételben kimutatható különbségekkel? 
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4.4. Anyagok és módszerek 

4.4.1. A vizsgálat helyszínei 

A vizsgálatot a Magas-Bakony területén végeztük (47°15′10 É–17°43′48 K). A 

tengerszint feletti magasság 250 és 700 m között változik a területen (legmagasabb csúcsa a 

Kőrishegy, 709 m). Az éves átlaghőmérséklet 10,4 °C, az átlagos éves csapadék pedig 750 és 

800 mm között változik. A széljárásra az északi-északnyugati irány jellemző, amely hűvös, 

nedves levegőt hoz a Magas Bakony erdei fölé. A humid klímának megfelelően a bükkösök 

már 300-350 m tengerszint feletti magasságban is megjelennek (Danszky 1963). 

Az alapkőzetet triászkori mészkő adja, amelyben kisebb foltokban dolomit is 

megtalálható. Az alapkőzet jellegéből adódóan a nagy éves csapadékmennyiség ellenére 

gyakran elapadnak a területen a patakok, a csapadék ugyanis a mészkő repedésein keresztül a 

hegylábig hatol, és az ott található forrásokon tör elő. Az alapkőzeten barna erdőtalaj alakult 

ki, amely a nemzetközi osztályozásban luvisol és leptosol kategóriáknak felel meg (Tóth és 

mtsai. 2008). A Magas-Bakony egésze a bükkös klímába tartozik, a bükkösök pedig a bükk 

(Fagus sylvatica) dominanciájával jellemezhetőek, amelyekben néhány elegyfafaj (pl. magas 

kőris – Fraxinus excelsior, hegyi juhar – Acer pseudo-platanus) tarkítja a lombkoronát. 

4.4.2. A mintavételi helyszínek használattörténete 

A Magas-Bakony a bronzkor óta lakott, és az erdők azóta folyamatosan változó 

intenzitású használatnak vannak kitéve. A középkorig az utak és települések kivételével a 

területet erdőként művelték annak fő- és mellékhaszonvételeivel. 1626-ban az Esterházy 

család birtokába került a terület, amely az 1945-ös földreformig pontos könyvelés mellett 

igazgatta a birtokot. Az első üzemterv 1885-ben készült, amelyből az derül ki, hogy 100 éves 

vágásfordulót és természetes felújítást alkalmaztak. Egyes üzemtervek szerint a korábbi 

intenzív használat degradálta az erdőket, aminek az erdei legeltetés felszámolásával terveztek 

véget vetni. 

A mintavételi helyszínek az egykori Esterházy birtokon belül kerültek kijelölésre. Az 

ősi erdőkben a fennmaradt üzemtervek alapján a birtok egyesítésekor indult meg a tervszerű 

erdőgazdálkodás (VeML IV. 481 107/1). A Bakonyban gyakori mellékhasználatok (erdei 

legeltetés, lombtakarmány) a bakonyszücsi terület kivételével nem érintették a birtokot az 

üzemtervek tanúsága szerint (Kriván 2011). Az idős és fiatal ősi erdők hasonló művelés alatt 

álltak, ugyanazon vágásos üzemmód két eltérő fázisát jelenítik meg. Az erdészeti adattár és a 
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történeti üzemtervek tükrében kijelenthető, hogy az ősi erdőkben a felújítás elnyújtott volt az 

idős és fiatal állományok esetében egyaránt. Erre abból következtethetünk, hogy az 

üzemtervezett koruk kisebb, mint a végvágás óta eltelt idő.  

A másodlagos erdők két tömbben találhatók, amelyeknek kis mértékben eltérő a 

története (Kriván 2011). A szépalmai tölgyesek szántóföldként történő korábbi 

hasznosításáról a II. katonai térkép mellett egy erdészeti szakmai gyakorlat leírása (Spettmann 

1900) is szolgáltat információt. Ez alapján a szántóföldi művelés több évtizeden át fennállt. 

Az iharkúti Laposok területén a II. katonai térkép erdőt jelez, ennek ellenére az üzemtervek 

megerősítik, hogy ezen a területen is mezőgazdasági művelés folyt. A területet rövid időre 

törték fel és 5-13 év után visszaerdősítették. A 3.2. térképen látható, hogy 1890-ben már az 

iharkúti szántók egy része erdősítés alatt állt (5 éves üzemtervezési kort találunk ezekre az 

erdőrészletekre), míg más része még tisztásként volt nyilvántartva. Az első üzemtervben 

(1885, VeML IV. 133.) szerepel, hogy az erdősítés alatt álló területen korábban 

mezőgazdasági művelés folyt, többek között rozst termesztettek. A gyenge termés miatt a 

visszaerdősítés mellett döntöttek, és ebből a célból csemetekertet is létrehoztak. A részletes 

„állableírásokban” megtaláljuk, hogy ahol az újraerdősítés már megkezdődött, ott nem volt 

sikeres, az átlagosan 60%-os záródás („0.6 zárlat”) erősen foltos megjelenésű volt, és 

tölggyel, illetve, „hol attól kell tartani, hogy a bükk a tölgyet elnyomhatná”, vörösfenyővel és 

luccal történt. Korábbi erdőterveket nem sikerült találni, ezért nem tudjuk, a szántóföldi 

művelés előtt milyen állományok lehettek a másodlagos erdők helyén. Ennek ellenére a bükk 

spontán megtelepedése alapján és a területek üdeségéből adódóan feltételezhető, hogy ezeken 

a területeken bükkösök álltak az erdőirtás előtt. 

Jelenleg az erdők a Bakonyerdő Zrt. vagyonkezelésében állnak. A terület döntő 

hányadán vágásos üzemmódban tervezik az erdőket, de egyre nagyobb területek kerülnek 

átalakító és szálaló üzemmódba. Az erdőrészletek átlagos mérete 6 ha, a vágásforduló 

átlagosan 100 év, a mesterséges felújítás aránya elenyésző. 

4.4.3. Mintavétel módszerei 

A vizsgálatot három használattörténeti csoport bevonásával végeztük. Az idős ősi erdők 

(IO) mellett véghasználattal érintett fiatalosokat (FL), és idős másodlagos erdőket (IM) 

választottunk ki, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodás és a történeti tájhasználat lágyszárú 

növényzetre gyakorolt hatását egyaránt vizsgálhassuk (4.4. ábra). Az ősi erdőket úgy 

határoztuk meg, mint olyan területeket, amelyek az első katonai térképen (1782-1785) 

erdőként szerepelnek, és az azt követő történeti térképeken és egyéb forrásokban nincs utalás 
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erdőtől eltérő használatra. A másodlagos erdőket két tömbben, a szépalmai, és az iharkúti 

területen találtunk. Ezek a területek az üzemtervek, történeti térképek és leírások alapján a 

XIX. század végén néhány évtizedig álltak mezőgazdasági művelés alatt (Oroszi 2006), majd 

kocsánytalan tölggyel lettek beültetve. A fiatalosok ősi erdők nagy kiterjedésű (5-30 ha) 

véghasználatával jöttek létre, a felújítás természetes módon történt. 

 

4.4. ábra. A használattörténeti csoportok történetének sematikus diagramja. Őserdőt nem 
találunk a területen, ezért a legjobb referencia az ősi erdő, amely tervszerű gazdálkodás alatt 
áll, de a történelmi dokumentumok alapján története szerint mindig erdőként volt használva. 
A fiatalosok szintén ősi erdők, amelyek a vágásos üzemmódban a véghasználat utáni 
fázisban vannak. A másodlagos erdők történetük során mezőgazdasági területként voltak 
használva, majd újraerdősítés következtében jelenleg is erdő borítja területüket. 

A Magas-Bakony területén 2009 tavaszán előzetes bejárást végeztünk. Berger Péter és 

Siffer Sándor segítségével választottuk ki azokat a tömböket, amelyeken belül a 

mintaterületeket lehatároltuk. Ebben segítségünkre volt a Bakonybéli Erdészet térinformatikai 

adatbázisa is, amely segítségével az alábbi kritériumok alapján szűkítettük az alkalmas 

területeket: 

1. az idős állományok kora (az 50% feletti záródással szereplő szintekben lévő 

fafajsorok legnagyobb kora) haladja meg a 80 évet; 

2. ugyanez a fiatalosok esetében legyen 10 és 40 év között; 

3. a mintaterületek meredeksége ne érje el a 20°-ot; 

4. a fenyők összesített elegyaránya legyen kisebb, mint 15%. 
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Ezek a kritériumok biztosították, hogy a használattörténettől eltekintve egymáshoz 

hasonló mintavételi területeket jelölhessünk ki minimalizálva az egyéb tényezőkből származó 

különbségeket. A használattörténeti és állományhoz köthető kritériumoknak 27 erdőrészlet 

felelt meg. Ezeken belül random helyeztünk el 40 darab 50 m x 50 m-es mintaterületet, ebből 

16 idős ősi erdőben, 12 idős másodlagos erdőben, 12 pedig fiatalosban található. A terepi 

mintavétel kezdetén a random kijelölt területeket felkerestük, és az 50 m x 50 m-es területen 

belül homogén záródású 25 m x 25 m-es plotot jelöltünk ki (3.2. ábra, 4.5. ábra). A 

mintavételi területeket állandósítottuk, és 2009 során két alkalommal (április és július), 2010-

ben pedig egy alkalommal, márciusban kerestük fel őket. 

 

4.5. ábra. A mintaterületek elhelyezkedése. A topográfiai térképen feltüntettük az 
erdőrészleteket. A térkép közepén található település Bakonybél. 

A három használattörténeti csoport erdeinek jellemzőit az 5.1. táblázatban foglaltuk 

össze. Látható, hogy a felső lombkoronaszint fajösszetétele különbözik az ősi erdők és 

másodlagos erdők között, mert a mezőgazdaság felhagyása után kocsánytalan tölggyel 

erdősítették be az egykori szántókat. Mivel a termőhelyek nem különböznek számottevően, a 

fásszárú újulat összetétele az ősi és másodlagos erdőkben annyiban hasonló, hogy 

mindkettőben újul a bükk, valamint gyertyán is, jelezve, hogy klimatikusan a területek nem 

különböznek jelentősen. 
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4.1. táblázat. A faállomány összetétele, az erdők kora és élőfakészlete. A számok a 
használattörténeti kategóriára vetített átlagot jelenítik meg. IO: idős ősi, IM: idős 
másodlagos, FL: fiatalos. Az adatokat a Bakonyerdő Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre. Az 
adatok 2009-es állapotokra vonatkoznak. 

    IO IM FL 
felső szint záródása (%) 95 79,6 83,3 

felső szint 
összetétele 

(elegyarány, %) 

Fagus sylvatica L. 93,9 0,3 72,5 
Carpinus betulus L. 0,5 2,2 17,9 

Quercus petraea  0 90,8 0 
Quercus cerris 0 5,1 0 

elegyfajok 5,6 1,6 9,6 
alsó szint záródása (%) - 31,3 - 

alsó szint 
összetétele 

(elegyarány, %) 

Fagus sylvatica L. - 16,3 - 
Carpinus betulus L. - 58,8 - 

elegyfajok - 24,9 - 
kor (év) 109,1 102,8 22,3 

magasság (m) 32,1 30,4 8 
átlagos mellmagassági átmérő (cm) 44,8 41,9 6,6 

körlap (m2/ha) 19,5 23,3 6,7 
tőszám (tő/ha) 13,9 16,6 378 

 

A 25 m x 25 m-es plotok a terepen mérőszalaggal jelöltük ki. A plot délnyugati 

sarkában Magellan Mobile Mapper gps készülék segítségével rögzítettük a koordinátát, a plot 

középpontjában pedig a nyári mintavétel alkalmával denziométer (Lemmon 1956) 

segítségével a záródás értékét mértük. A plot teljes területére lágyszárú összborítást 

becsültünk %-os skála alkalmazásával, kvalitatív skálán értékeltük a vadhatás, a gyomosság, 

valamint a kövesség mértékét. A plot területén 100 alkalommal random módon 25 cm x 25 

cm-es mikrokvadrátokat helyeztünk el (hátunk mögé dobtuk). Ezzel a mintaterület 1%-át 

fedtük le. A mikrokvadrátokban regisztráltuk a lágyszárú fajok jelenlétét. 

4.4.4. Elemzés során felhasznált módszerek 

A 100 mikrokvadrát adatát összegeztük, és minden plotra fajonként frekvencia-értéket 

számítottunk. A három mintavételt oly módon összegeztük, hogy minden faj esetében azt a 

mintavételt vettük figyelembe, amelyben a legnagyobb összesített frekvenciát elérte a 40 

mintavételi területen. A 2009. évi két felmérés után 2010 kora tavaszi mintavételre azért volt 

szükség, mert felmerült, hogy a Galanthus nivalis hiánya a mintavétel késői időpontja miatt is 

lehetséges. 

A plotokat főkoordináta elemzés (PCoA) segítségével ordináltuk, változóként a fajok 

frekvencia adatait használva. Húrtávolságot alkalmaztunk, mivel az egyes fajok frekvenciái 

jelentősen eltérnek egymástól. MRPP-t (multiple response permutation procedure, 
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többváltozós permutációs teszt) alkalmaztunk a használattörténeti csoportok fajösszetételében 

mutatkozó különbségek tesztelésére (McCune és Grace 2002). A módszer a csoporton belüli 

átlagtávolság súlyozott átlagának (δ) számításán alapul. Az átlagot az a priori kezelési 

csoportokra, valamint permutált adatokra számítjuk ki, és a várható értékkel hasonlítjuk össze 

(E(δ)), amely az eredeti adatokra számított átlagos távolság (nincs struktúra az adatokban). Az 

MRPP-hez nincs szükség normál eloszlásra, viszont a csoportok súlypontjában, és 

kiterjedésében jelen lévő különbségekre egyaránt érzékeny. Euklidészi távolságot és 999 

permutációt használtunk, a súlyozást pedig a csoportok elemszámával (n) hajtottuk végre. Az 

elemzést a 'vegan' csomag (Oksanen és mtsai. 2011) segítségével R statisztikai környezetben 

(R Foundation for Statistical Computing, Bécs, Ausztria) végeztük. 

Az egyes lágyszárú fajok preferenciáinak felderítése érdekében indikátor-faj elemzést 

(indicator species analysis, ISA) végeztünk (Dufrene és Legendre 1997). Az indikátor-

értékeket a specificitás és fidelitás szorzataként kapjuk, és százalékban fejezzük ki. Az 

értékek ennek megfelelően 0 és 100 között változnak, a 100-as indikátor-érték a kezelési 

csoport teljes mértékű indikációját jelentené (Dufrene és Legendre 1997). A statisztikai 

szignifikanciát Monte Carlo teszt használatával végeztük 1000 randomizáció segítségével. Az 

elemzést a 'labsdv' R csomag használatával végeztük (Roberts 2010). 

Azon fajokat, amelyek szignifikánsan indikáltak egy használattörténeti csoportot (54 faj 

szignifikáns indikátor-értékkel, lásd 5.4. táblázat) további elemzésnek vetettük alá. Nyolc 

ökológiai mutató alapján funkcionális csoportokat hoztunk létre hierarchikus osztályozás 

segítségével. Globális optimalizációt használtunk Gower index alkalmazása mellett. A 

globális optimalizáció a globális fúziós kritérium minimalizálását használja az optimális 

klaszterek megtalálása érdekében. A módszer a csoporton belüli és csoportok közötti 

távolságok átlagának hányadosát veszi, és ennek minimumát keresi meg (Podani 1989). A 

Gower formula (Gower 1971) a leggyakrabban használt hasonlósági index, amely kevert 

skálatípusú adatokat képes kezelni. 

Az ökológiai mutatókat publikált adatbázisok alapján állítottuk össze. Az elemzés során 

a magtömeg, terjedési típus, magbank típus, terjesztés módja, klonális szerv típusa, klonális 

terjedés (lateral spread), Raunkiaer életforma és virágzási fenológiai fázis változókat 

használtuk. Kevés esetben előfordult, hogy adathiánnyal szembesültünk, ekkor hasonló fajok 

alapján kategorizáltuk a kérdéses fajt. A kategóriákban egyszerűsítéseket alkalmaztunk, 

amelyeket a 4.5. táblázat mutat be. 

Az ökológiai mutatók alapján képzett funkcionális csoportok használattörténeti 

csoportokban való előfordulásának különbözőségét Kruskal-Wallis nem-parametrikus teszt 

segítségével vizsgáltuk meg. Az elemzéshez a fajcsoportokba tartozó fajok frekvencia-adatait 
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összegeztük minden plotra külön-külön, kategória-változónak pedig a használattörténeti 

csoportot használtuk. Az elemzéseket minden fajcsoportra külön elvégeztük. 

4.5. Eredmények 

4.5.1. Az eltérő használattörténeti csoportok 

összehasonlíthatósága 

A szántóföldek helyére a bükkös zónába tölgyeseket ültettek, ezért a két 

használattörténeti csoport a meghatározó fafajban eltér egymástól. Éppen ezért felmerül a 

kérdés, hogy ezen erdők mennyire hasonlíthatóak össze az aljnövényzet szempontjából. A két 

legfontosabb abiotikus tényező a fény és a talajnedvesség. A vizsgálatba bevont erdők zárt 

állományok, a mintavétel szempontjai között szerepelt, hogy a nyíltabb területeket a 

lehetőségekhez képest elkerüljük. A legkisebb mért záródás 75% volt, de jellemzően 90% 

feletti záródás-értékeket mértünk (4.6. ábra). Az idős ősi erdőkben felvett mintavételi helyek 

mért lombkorona-záródása magasabb volt, mint a másodlagos erdőké, a fiatalosok pedig még 

az idős erdőknél is jobban záródottaknak bizonyultak, de a különbségek nem számottevőek 

(IO: 92,6; IM; 90,1; FL:96,2). A Kruskal-Wallis teszt szignifikáns eredményt adott (H = 

13,44; p < 0,05), páros tesztek alapján viszont csak a fiatalosok különböztek az idős erdőktől. 

Talajnedvesség mérésére nem volt lehetőségünk, de a mintaterületek választásánál a 

meredekségbeli hasonlóság azért került be a feltételek közé, hogy hasonló üdeségű területeket 

hasonlíthassunk össze. 

Annak ellenére tehát, hogy az ősi és másodlagos erdők között főfafajban eltérés 

mutatkozik, aljnövényzetük összetételére ez feltehetően kisebb hatással van, mint az egyéb 

abiotikus tényezők, amelyek hatását minimalizálni igyekeztünk a mintavételi elrendezéssel. 

 

4.6. ábra. Az egyes használattörténeti csoportba tartozó erdők jellemző képe. 
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4.5.2. A használattörténeti csoportok növényzetének 

összehasonlítása 

A mintavétel segítségével 123 lágyszárú fajt sikerült regisztrálnunk a területen. A fajok 

közül néhány domináns faj nagy frekvenciával van jelen: a leggyakoribb 12 faj az összes 

rekord több mint kétharmadát adja. A leggyakoribb fajok közé tartozott a Dentaria bulbifera, 

Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Carex pilosa, Oxalis acetosella, Circaea lutetiana, 

Viola sylvestris. A fent említett 123 faj közel fele 15 alatti frekvencia-értékkel jellemezhető a 

40 mintaterületen. 

A lágyszárú fajösszetételben különbség mutatható ki a használat-történeti csoportok 

között, amelyet a PCoA biploton a csoportok elkülönülése jelez (4.7. ábra). Az első és 

második tengely 29%, illetve 14%-ot fed le a teljes varianciából. A csoporton belüli variancia 

sem elhanyagolható, de a csoportok majdnem tökéletesen elkülönülnek az első két tengely 

alapján. 

 

4.7. ábra. A mintavételi helyek főkoordináta-elemzése a lágyszárú fajok frekvenciái 
alapján. A számítások során húrtávolságot alkalmaztunk. Az első tengely a teljes variancia 
29%-át, míg a második a 14%-át fedi le. 

A használat-történeti csoportok fajösszetételének különbözőségét MRPP 

alkalmazásával is megerősítettük. A tesztet elvégeztük mindhárom csoportra, és páronként is. 



4. Eltérő történetű erdők növényzete 

51 

Az eredményeket a 4.2. táblázat mutatja. 

4.2. táblázat. A használat-történeti csoportok fajösszetételének összehasonlítása MRPP 
segítségével. A teljes minta elemzésén túl bemutatásra kerülnek a páronkénti 
összehasonlítások is. δ: a csoportok közötti átlagos távolságok súlyozott átlaga, E(δ): δ 
várható értéke (nincs szerkezet a csoportokban). Euklideszi távolságot, 999 permutációt és 
csoportméret szerinti súlyozást használtunk. IO: idős ősi, IM: idős másodlagos, FL: fiatalos. 

csoportok δ E(δ) p 
IO-IM-FL 108,2 128,8 <0,001 
IO-IM 122,0 135,6 <0,001 
IO-FL 101,2 115,0 <0,001 
IM-FL 100,4 120,9 <0,001 

 

Amint látható, a csoportok páronként is és együtt is szignifikánsan különböznek 

egymástól. Az MRPP esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a módszer a csoport 

súlypontjának elhelyezkedésére és a csoport kompaktságára egyaránt érzékeny. A leginkább 

kompakt csoport a fiatalos állományok csoportja. Az egyes mintaterületek növényzete a 

fiatalosok esetében mutatja a legkisebb változatosságot, hiszen itt jellemzően néhány faj 

fordul elő nagy tömegességgel. Az idős ősi erdőket referenciaként tekintve megállapítható, 

hogy az egykori mezőgazdasági tájhasználat és az erdőművelés hatása egymással ellentétes. 

Eredményeink azt mutatják tehát, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodás beavatkozásai és a 

történeti tájhasználat egyaránt befolyásolják az aljnövényzet összetételét, és a két eltérő 

használat eltérő növényzeti összetételt is eredményez. 

4.5.3. Az egyes fajok preferenciái 

Az indikátor-faj elemzés (ISA) 54 faj (a fajkészlet több mint 40%-a) esetében mutatott 

szignifikáns kötődést valamely használat-történeti csoporthoz (5.3. táblázat). A legtöbb faj a 

másodlagos erdőkhöz mutatott kötődést, ezek a fajok azonban változatos ökológiai igényeket 

jelenítenek meg. A ruderális gyomfajokon (pl. Urtica dioica) és idegenhonos növényeken (pl. 

Impatiens parviflora) túl találunk tipikus erdei lágyszárúakat is (pl. Viola sylvestris). 

Az idős ősi erdőket jóval kevesebb faj indikálta, ezek többsége viszont zárterdei 

lágyszárú és magas indikátorértéket mutat (pl. Corydalis intermedia, Euphorbia 

amygdaloides). Az ősi erdőket indikáló fajok között találunk generalista fajokat is (pl. 

Parietaria officinalis, Galium aparine). Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a referenciaként 

alkalmazott ősi erdők kissé túlbontottak, ezért enyhén gyomosak. A fiatalosokat egyetlen faj, 

a Dentaria bulbifera preferálja. 
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4.3. táblázat. Az indikátor-faj elemzés (ISA) eredménye: legnagyobb indikátorérték, 
átlagos minta-területenkénti frekvencia és prezencia a területeken. Csak a szignifikáns 
eredmények kerültek feltüntetésre (p<0,05). IO: idős ősi, IM: idős másodlagos, FL: fiatalos. 
A fajcsoportokat (lásd 4.5.4. fejezet) számokkal jelöltük: 1 – fogasír; 2 – csitri; 3 – 
orbáncfű; 4 – ibolya. 
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IO IM FL  IO IM FL 
Galeobdolon luteum 1 IO 68,2 48,4 9,9 3,8  88 33 58 
Corydalis intermedia 1 IO 66,8 8,4 0,3 0,0  69 8 0 
Euphorbia amygdaloides 1 IO 54,1 2,8 0,8 0,3  75 17 25 
Mercurialis perennis 1 IO 53,4 6,4 1,7 0,9  75 8 17 
Corydalis cava  1 IO 49,7 21,9 0,0 5,7  63 0 42 
Anemone ranunculoides 1 IO 47,3 8,8 2,2 0,7  63 25 17 
Dentaria enneaphyllos 1 IO 43,3 4,3 0,2 2,3  69 8 25 
Lathyrus vernus 1 IO 36,5 1,7 0,0 0,3  44 0 17 
Isopyrum thalictroides 1 IO 34,2 1,2 0,0 0,3  44 0 17 
Galium aparine 2 IO 50,9 20,9 4,1 8,4  81 50 50 
Geranium robertianum 2 IO 46,6 7,2 4,4 0,9  81 58 25 
Parietaria officinalis 3 IO 80,1 11,8 0,2 0,0  81 17 0 
Carex pilosa 3 IO 58,7 42,5 4,1 12,3  81 42 58 
Circaea lutetiana 1 IM 56,0 15,8 24,4 3,4  88 100 17 
Galium odoratum 1 IM 52,9 29,2 35,2 2,1  100 100 17 
Impatiens noli-tangere 2 IM 76,4 2,4 28,7 0,2  31 83 8 
Galeopsis pubescens 2 IM 69,1 0,0 2,9 0,3  0 75 8 
Knautia drymeia 2 IM 66,7 0,0 9,7 0,0  0 67 0 
Festuca gigantea 2 IM 58,3 0,0 1,2 0,0  0 58 0 
Moehringia trinervia 2 IM 50,2 0,6 2,4 0,2  44 67 17 
Impatiens parviflora 2 IM 41,1 3,2 15,9 0,3  25 50 17 
Taraxacum officinale 2 IM 25,0 0,0 0,3 0,0  0 25 0 
Urtica dioica 3 IM 97,2 0,4 18,8 0,2  31 100 8 
Fragaria vesca 3 IM 83,8 1,1 15,5 0,3  25 92 17 
Stachys sylvatica 3 IM 82,0 0,8 9,8 1,3  38 100 25 
Athyrium filix-femina 3 IM 72,8 4,7 14,1 0,6  56 100 17 
Calamagrostis epigeios 3 IM 57,7 0,1 5,8 0,0  6 58 0 
Solidago gigantea 3 IM 56,5 0,1 1,9 0,0  6 58 0 
Mycelis muralis 3 IM 49,5 1,9 3,1 0,2  56 83 8 
Juncus effusus 3 IM 49,1 0,1 3,4 0,0  6 50 0 
Sanicula europaea 3 IM 48,5 8,8 8,8 0,6  94 100 17 
Brachypodium sylvaticum  3 IM 44,5 0,9 3,1 0,1  31 58 8 
Scrophularia nodosa 3 IM 37,0 0,1 0,5 0,0  6 42 0 
Deschampsia cespitosa 3 IM 36,5 0,6 4,4 0,0  13 42 0 
Dryopteris filix-mas 3 IM 35,3 0,6 1,1 0,1  44 58 8 
Dryopteris carthusiana 3 IM 33,3 0,0 0,9 0,0  0 33 0 
Hypericum perforatum 3 IM 33,3 0,0 0,9 0,0  0 33 0 
Lapsana communis 3 IM 33,3 0,0 0,6 0,0  0 33 0 
Cirsium arvense 3 IM 25,0 0,0 0,5 0,0  0 25 0 
Clinopodium vulgare 3 IM 25,0 0,0 0,3 0,0  0 25 0 
Stellaria media 3 IM 25,0 0,0 1,1 0,0  0 25 0 
Stenactis annua 3 IM 25,0 0,0 0,3 0,0  0 25 0 
Ajuga reptans 4 IM 81,4 0,0 6,9 0,2  0 83 8 
Pulmonaria officinalis 4 IM 66,8 0,4 3,6 0,0  25 75 0 
Carex sylvatica 4 IM 60,5 1,0 7,1 1,7  25 83 17 
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IO IM FL  IO IM FL 
Ficaria verna 4 IM 56,8 1,3 11,3 2,3  31 75 50 
Viola sylvestris 4 IM 56,0 15,1 21,8 2,0  100 100 83 
Oxalis acetosella 4 IM 45,2 22,8 36,3 1,2  81 75 17 
Ranunculus repens 4 IM 41,7 0,0 2,5 0,0  0 42 0 
Poa nemoralis 4 IM 39,8 0,0 1,8 0,1  0 42 8 
Viola odorata 4 IM 34,9 0,4 2,3 0,0  25 42 0 
Veronica officinalis 4 IM 33,3 0,0 0,4 0,0  0 33 0 
Lysimachia nummularia 4 IM 25,0 0,0 0,3 0,0  0 25 0 
Dentaria bulbifera 1 FL 45,6 73,1 30,9 87,3  100 75 100 

4.5.4. Ökológiai mutatók alapján képzett fajcsoportok 

Annak érdekében, hogy megértsük a használattörténeti csoportok között fennálló 

kompozicionális különbségeket, az indikátor-faj elemzés alapján szignifikánsan egy kezelési 

típust preferáló fajokat nyolc fenológiai és terjedési tulajdonságuk alapján osztályoztuk. Az 

osztályozás eredménye négy fajcsoport, amelyet a 4.8. ábrán mutatunk be. A fajcsoportoknak 

egy-egy jellemző fajról adtunk nevet. 

 

4.8. ábra. A lágyszárú fajok hierarchikus osztályozása ökológiai mutatók alapján. Az 
elemzésbe az indikátor-faj elemzésben egy használattörténeti csoportot (idős ősi, idős 
másodlagos, fiatalos) szignifikánsan indikáló 54 fajt vontuk be. Az osztályozás alapját 
képező nyolc ökológiai mutató: fenológiai fázis, Raunkiaer életforma, magtömeg, terjedési 
típus, magbank típus, terjesztés módja, klonális szerv típusa és klonális terjedés (lateral 
spread). Az ábra globális optimalizáció eredményét mutatja Gower index használata mellett. 



 

54 

 

A fogasír és csitri csoportok egymástól kisebb mértékben különböztek, mint az 

orbáncfű és ibolya csoportoktól. A 4.4. táblázatban bemutatjuk a fajcsoportok átlagos 

ökológiai mutató értékeit. Természetesen egyik csoport sem homogén a mutatók tekintetében, 

mégis jól körülírható tulajdonságokkal rendelkeznek az egyes csoportok, amelyeket az 

alábbiakban mutatunk be. 

4.4. táblázat. A fajcsoportok jellemzése ökológiai mutatók alapján. A számok az adott 
értékkel jellemezhető fajok %-os arányát mutatják a fajcsoporton belül. A fajok a 
csoportokba a megjelenített ökológiai mutatók alapján, globális optimalizáció és Gower 
index alkalmazásával kerültek beosztásra. 

ökológiai mutatók  

fo
ga
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r c
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cs
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i c
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fű
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ol

ya
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s.
 

Fenológiai 
fázis 

(1) Corylus-Leucojum-fázis 0 0 5 0 
(2) Acer platanoides-Anemone nemorosa-fázis 42 0 5 28 
(3) Prunus avium-Ranunculus auricomus-fázis 25 11 0 18 
(4) Fagus-Lamiastrum-fázis 17 11 5 18 
(5) Sorbus aucuparia-Galium odoratum-fázis 8 11 0 9 
(6) Cornus sanguinea-Melica uniflora-fázis 0 34 9 18 
(7) Ligustrum-Stachys sylvatica-fázis 0 11 31 9 
(8) Clematis vitalba-Galium sylvaticum-fázis 8 22 40 0 
(9) Hedera-Solidago-fázis 0 0 5 0 

Raunkiaer 
életforma 

Therophyton – Hemicryptophyton (1-2 évesek)  0 56 9 0 
Hemicryptophyton 33 44 82 82 
Geophyton 59 0 9 0 
Chamaephyton 8 0 0 18 

Terjesztés 
módja 

mag / spóra 17 100 23 0 
mag és vegetatív 83 0 77 100 

magtömeg  
(1000 
szárított mag) 

SW1 ≤ 0,2 g  0 0 50 27 
SW2 0,21-0,50 g  0 11 23 0 
SW3 0,51-1,0 g  8 11 5 9 
SW4 1,01-2,0 g  0 11 9 27 
SW5 2,01-4,0 g 25 22 9 36 
SW6 4,01-10,0 g  50 44 5 0 
SW7 10,01-50 g  17 0 0 0 

terjedési típus 
Nincs specifikus terjedés 33 67 5 55 
Myrmecochor fajok 50 0 5 36 
Hosszú távú terjedés  17 33 91 9 

magbank 
típus 

tranziens magbank 75 44 0 18 
vegyes magbank 17 33 23 27 
perzisztens magbank 8 22 77 55 

klonális szerv 
típusa 

nincs klonális terjedés 0 56 5 0 
fekvő szár 8 0 0 36 
hypogeogen szár (rizóma) 0 11 36 64 
epigeogen szár (rizóma) 67 0 41 0 
egyéb 25 33 18 0 

klonális 
terjedés  

nincs klonális terjedés 0 56 5 0 
< 1 cm/év 50 44 41 27 
1-25 cm/év 42 0 41 45 
>25 cm/év 8 0 14 27 
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A fogasír csoportban nagy számban találunk kora tavasszal virágzó geophyton fajokat. 

A csoportra jellemző a nagy magtömeg, a tranziens magbank és a hosszú távú terjedés 

lehetőségének hiánya. 80% feletti a hangyák által terjesztett és specifikus terjedéssel nem 

rendelkező fajok aránya. Jellemző továbbá a klonális növekedés, több faj szinte kizárólag 

vegetatív úton terjed. Ennek ellenére a rizómával történő terjedésük nem tesz lehetővé gyors 

vegetatív terjedést. A csoportban egyetlen faj képes csupán 25 cm/évnél gyorsabb klonális 

oldalirányú terjedésre. 

A csitri csoport a fogasír csoporthoz hasonlóan nehéz magvú fajokból áll, velük 

ellentétben többségében therophytonok tartoznak ide, amelyek maggal terjednek. Jellemzően 

nincsenek klonális szerveik, vagy ha vannak, csak lassú terjedésre képesek. 

Az orbáncfű csoport tagjai késő-nyáron virágoznak. Eltérő magtömegű fajok 

előfordulását tapasztaljuk ebben csoportban, mégis a könnyű magokkal rendelkezők vannak 

többségben. A fajok többsége hosszú távú terjedésre képes szél, vagy zoochoria segítségével, 

vagy amennyiben nem rendelkezik ezzel a képességgel, perzisztens magbankot képez és 

hypogeogen rizómával képes terjedni. A klonális terjedés sebessége közepes. Az orbáncfűhöz 

hasonló fajok többsége hemicryptophyton. 

Végül az ibolya csoport jellemzően maggal rosszul terjedő, de gyorsabb klonális 

növekedésre képes fajokat takar, de a csoporton belül jelentős különbségeket találunk a fajok 

magtömegében és virágzási fázisában. 

Mindegyik fajcsoport eltérő mennyiségben fordul elő a három használattörténeti 

csoportban. A Kruskal-Wallis teszt eredményei: fogasír csoport – H=143; csitri csoport – 

H=69; orbáncfű csoport – H=106; ibolya csoport – H=95; p<0,05 minden csoportra. A fogasír 

csoport nagyobb frekvencia-értékkel jelent meg az idős ősi erdőkben, mint akár a másodlagos 

állományokban, akár a fiatalosokban. A másik három csoport kiemelkedően alacsony 

előfordulási értékekkel jellemezhető a fiatalosokban (4.9. ábra). 
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4.9. ábra. A fajcsoportok átlagos frekvenciái idős ősi, idős másodlagos és fiatalos erdőkben. 
A fajokra vonatkozó plotonkénti frekvencia-értéket fajcsoportonként összegeztük, és a 40 
területre átlagoltuk. A fajcsoportok ökológiai mutatók alapján történt osztályozás 
eredményei. Az átlagok mellett a standard hiba került feltüntetésre. Zöld – idős ősi; piros – 
idős másodlagos; ciánkék – fiatalos. 

4.6. Értékelés 

4.6.1. A használattörténeti csoportok növényzetének 

összevetése 

Az eltérő használattörténetű erdők növényzetének összevetése során azt az eredményt 

kaptuk, hogy a fajösszetétel szignifikánsan különbözik a három csoportban (4.7. ábra, 4.2. 

táblázat). Ez azt jelenti, hogy az ősi erdők növényzetéből kiindulva a változás más és más 

útvonalat járt be a mezőgazdasági használat és újraerdősítés következtében kialakult 

másodlagos erdőkben és a fokozatos felújítóvágások során kitermelt erdők helyén természetes 

felújítással kialakított fiatalosokban. A legtöbb eddigi vizsgálat vagy a történeti tájhasználat 

alapján képez kezelési csoportokat, vagy a gazdálkodás különböző módszereinek hatását 

értékel. Éppen ezért először az idős ősi és másodlagos erdők közötti különbségeket értékeljük, 

majd a fiatalosok lágyszárú növényzetének jellegzetességeit vetjük össze az idős erdőkével. 

Végül a két eltérő használat következményeit összevetjük egymással, hogy specifikus 

ajánlásokat fogalmazhassunk meg a másodlagos erdőkre és az ősi erdők művelésével 

kapcsolatban. 

Az erdők egykori szántóként történő hasznosítása általunk kimutatható módon hatással 

van a jelenlegi összetételre. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ez általános 

tapasztalatnak mondható (Hall és mtsai. 2002; Graae és mtsai. 2004a; Hermy és Verheyen 
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2007), egyes szerzők szerint pedig a történeti tájhasználat a legfontosabb meghatározó faktor 

a lágyszárúak fajösszetételében (Graae és Sunde 2000; Graae és mtsai. 2004b). A fajszám 

tekintetében eltérőek a tapasztalatok (Peterken és Game 1984; Ito és mtsai. 2004), ugyanakkor 

a zárterdei specialista fajok minden esetben kisebb mennyiségben találhatóak másodlagos 

erdőkben (Singleton és mtsai. 2001). Ahogyan a 2. fejezetben részletesen bemutattuk, ezek a 

fajok térben és időben rossz terjedőképességgel bírnak (Matlack 1994; Hermy és mtsai. 

1999). 

A PCoA és MRPP segítségével az idős ősi és másodlagos erdők között kimutatott 

kompozicionális különbség mögött elsősorban a fogasír csoportba tartozó fajok 

használattörténeti preferenciája áll. A 4.3. táblázatban láthatjuk, hogy a csoport szinte 

kizárólag az ősi erdőket indikálja. A 4.7. ábra alapján pedig megállapítható, hogy ennek a 

csoportnak a frekvenciája a legmagasabb az ősi erdőkben, és szignifikánsan alacsonyabb a 

másodlagos erdőkben. 

Ennél is fontosabb talán, hogy egyes fajok hiányoznak a másodlagos erdőkből. Erre 

példa a Corydalis intermedia, amely szálanként sem található meg az egykori 

szántóterületeken. Az Isopyrum thalictroides és Lathyrus vernus fajokkal egyetemben 

zárterdei specialistákról van szó, amelyek a másodlagos területektől néhány száz méterre 

dominálják az ősi erdők aljnövényzetét. A zárterdei specialisták egy részének teljes hiánya 

sajnos konzisztens az irodalmi adatokkal. Nyugat-Európa és Japán mérsékelt övi lombhullató 

erdeiben egyaránt jellemző, hogy a másodlagos erdőkből a rosszul terjedő fajok teljes 

mértékben hiányoznak (Bossuyt és Hermy 2000; Ishida és mtsai. 2005). Fontos hangsúlyozni, 

hogy egymással érintkező erdőkről van szó, tehát a terjedést nem egy alkalmatlan élőhelyként 

leírható mátrixon való keresztül jutás akadályozza, hanem a fajok lassú terjedése (Brunet és 

Von Oheimb 1998; Bossuyt és mtsai. 1999). 

A lassú terjedés mellett a megtelepedés nehézségei is hozzájárulhatnak a zárterdei 

specialista fogasír csoport másodlagos erdőkben tapasztalt alacsony frekvenciájához. A 

diszperzál limitáltság elsődlegessége mellett a megtelepedés abiotikus és biotikus faktorok 

által okozott nehézsége kimutatottan hatással van a másodlagos erdők lágyszárú 

fajösszetételére (Hermy és Verheyen 2007). 

A zárterdei specialisták ugyan nem preferálták a másodlagos erdőket, de összességében 

több másodlagos indikátor fajt találtunk, mint ősi indikátort (lásd 4.3. táblázat). Ezek között a 

fajok között találtunk kompetitív fajokat (pl. Urtica dioica), amelyek nagyobb tömegben való 

megjelenése a másodlagos erdők talajának tápanyag-gazdagságára utalhatnak (De 

Keersmaeker és mtsai. 2004). 

Néhány tipikus erdei faj (pl. Oxalis acetosella, Galium odoratum) is jelentős 
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frekvenciával jelent meg a másodlagos erdőkben, pedig az eddigi vizsgálatok alapján inkább 

az ősi erdőkben számíthattunk volna előfordulásukra (Hermy és Verheyen 2007). Az 

indikátor-faj elemzés azonban csak a maximális indikátor-értéket jeleníti meg, és ha ezen 

fajok ősi erdőkben való előfordulását külön megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy kisebb 

mértékben ugyan, de az ősi erdőkben is jelen vannak. Egyedszámaikat valószínűleg a 

stressztűrőbb zárterdei specialisták korlátozzák. Paradox módon tehát tipikus erdei fajok 

hátrányba kerülhetnek az ősi erdőterületeken, és tömeges megjelenésük a másodlagosság 

indikátoraként használható. Nem szabad elfelejtenünk azonban azt sem, hogy a vizsgálatba 

bevont ősi erdők is művelés alatt állnak, így ezen tipikus erdei fajok kisebb frekvenciája az 

erdőgazdálkodás következménye is lehet. 

Ezt támasztja alá, hogy az ősi erdők egy részében nagy mennyiségben található 

Parietaria officinalis és Galium aparine, amelyek erdészeti gyomoknak tekinthetők. Az egyes 

tipikus erdei fajok alacsony ősi erdei frekvenciája mögött húzódó okok felderítésére olyan 

vizsgálatok alkalmasak, ahol háborítatlan őserdőket, ősi erdőket és másodlagos erdőket 

egyaránt össze tudunk hasonlítani (Hermy és Verheyen 2007). 

Amennyiben az idős ősi erdőket a véghasználatuk következtében létrejövő fiatalosokkal 

vetjük össze, azt tapasztaljuk, hogy a fiatalosok sokkal homogénebbek az idős erdőknél. A 

fiatalosokban szinte kizárólag az árnyék-kerülő driádba (Decocq és Hermy 2003) tartozó 

geophyton fajokat találtunk, ami részben az erőteljes záródottságuk következménye. Az idős 

ősi erdőkhöz képest ezek a fajok is nagyon alacsony frekvenciával voltak jelen a 

fiatalosokban, de talán még ennél is fontosabb, hogy az egyes állományokban kevés zárterdei 

faj volt képes túlélni a véghasználattal járó zavarást. A leggyakoribb fiatalosokban előforduló 

faj a Dentaria bulbifera volt. Ez a faj gyors vegetatív terjedéssel jellemezhető (Gustafsson és 

mtsai. 2002), így néhány egyed túlélése mellett is könnyen képes újra elterjedni a fiatal 

állomány záródását követően. Az, hogy ez a faj az ISA alapján a fiatalosok indikátora, nem 

jelenti azt, hogy az idős erdőkben nem fordul elő. Az indikátor-faj elemzés kevésbé 

használható akkor, ha a fajok egyszerre több kezelési csoportra, vagy élőhelyre is jellemzőek 

(De Cáceres és mtsai. 2010). A másik számottevő frekvenciával megtalálható faj az Allium 

ursinum, amely a véghasználatot követő talajnedvesség-növekedést úgy képes túlélni, hogy a 

hagymái akár 8 cm mélyen is lehetnek a talajban, valamint képesek vertikális mozgásra 

(Oborny és mtsai. 2011). A többi faj csak szálanként maradt meg a fiatalosokban. Egy-egy 

állományban kevés fajt találtunk, de összességében a fiatalosokban megtalálható volt az 

összes fogasír fajcsoportba tartozó faj. 

Nagy valószínűséggel ezek a fajok a véghasználatot megelőző időkben, 10-40 évvel 

ezelőtt jelen voltak az egyes állományokban, de a használat következtében eltűntek, illetve 
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ideiglenesen megritkultak. A véghasználat óta eltelt időt vizsgálva általában azt tapasztalták 

különböző mérsékelt övi erdőtípusokban, hogy az idősebb állományokban újra 

megjelenhetnek az erdei fajok (Brunet és Von Oheimb 1998; Bossuyt és mtsai. 1999). A 

visszatérés lehetőségét a fajok diszperzál limitáltságának mértéke mellett az is meghatározza, 

hogy az erdészeti beavatkozások hogyan kerülnek kivitelezésre. A gépesített fahasználat 

jelentős talajzavarást (talajtömörítés, talajerózió) okoz, amely a legtöbb erdei lágyszárút 

hátrányosan érinti (Godefroid és Koedam 2004). A zárterdei specialisták visszatérését, 

frekvenciájuk növekedését akadályozhatják a magbankból csírázó és hosszú távú terjedés 

segítségével a fiatalosokba érkező kompetitív fajok is (Honnay és mtsai. 2002) 

Mely használat változtatta meg drasztikusabban a növényzet fajösszetételét? 

Esettanulmányunkban azt tapasztaltuk, hogy a fiatalosokban főként zárterdei fajok fordulnak 

elő, de állományonként kevés fajjal képviseltetik magukat, míg az idős, másodlagos erdőkben 

inkább kevésbé árnytűrő, jól terjedő fajok dominálnak. Ebben a tekintetben a történeti 

használat, ami esetünkben szántó művelést jelent, drasztikusabb hatással járt. Ez 

megfigyelhető a PCoA ábrán is (4.7. ábra), amelyen az ősi és másodlagos erdők pontjainak 

súlypontja távolabb található egymástól, mint az idős ősi és fiatalos állományoké. 

Vizsgálatunkba azonban csak egykori szántóterületeket tudtunk bevonni, a legelőként és 

kaszálóként való hasznosítás pedig kevésbé drasztikus hatást fejt ki a növényzetre (Wulf 

2004). Az sem mellékes ugyanakkor, hogy az erdőtől eltérő művelési ág mennyi időn 

keresztül állt fenn. 

A csoporton belüli variancia a fiatalosok esetében adódott a legalacsonyabbnak. Ezzel 

ellentétesek Vellend és mtsai. (2007) eredményei, akik meta-elemzést készítettek ősi és 

másodlagos erdők állomány-léptékű változatosságáról. Arra jutottak, hogy a másodlagos 

erdők homogénebbek az ősi erdőknél, mert az előbbiek fajkészlete korlátozott. 

Az ökológiai mutatók alapján képzett csoportok relatív mennyisége különbözött a 

használattörténeti csoportok között (lásd 4.9. ábra, azonos színek). Ez azt jelenti, hogy más 

arányban vannak jelen az egyes funkcionális csoportok az ősi és másodlagos erdőkben. 

Amellett, hogy ez megmutatja, hogy mely típusú fajok hiányoznak a másodlagos erdőkből, 

arra is alkalmas lehet, hogy egy terület részletes felmérését követően az indikátor fajokat 

felhasználjuk a használattörténet rekonstruálásához (Wulf 1997). 

4.6.2. A zárterdei specialisták ökológiai tulajdonságai 

Az ökológiai mutatók alapján végzett összehasonlítások azért nagyon hasznosak, mert a 

fajlistákat nehéz biogeográfiai régiókon átívelő módon összehasonlítani, míg az ökológiai 
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tulajdonságok erre lehetőséget adnak (Diaz és mtsai. 2004). Emellett arra is alkalmasak, hogy 

a megfigyelt jelenségek hátterében húzódó okokat felderíthessük. A vizsgálatunkban nem az 

ősi erdőkben gyakrabban előforduló fajokat vontuk össze egy csoportba, hanem a fajok 

releváns ökológiai tulajdonságai alapján képeztünk csoportokat, amelyek reflektálnak a 

bolygatási rendszerekre, amelyekhez a zárterdei lágyszárúak alkalmazkodtak (Lavorel és 

mtsai. 1997; Mabry és Fraterrigo 2009). Választásunk egyik oka az, hogy az ősi erdők döntő 

többsége művelés alatt áll. A művelés módjától, valamint attól függően, hogy milyen régóta 

áll intenzív használat alatt egy erdő, az ősi erdők is átalakultak, és az ősi erdőkben gyakoribb 

fajok jobban utalhatnak a használat típusára, mint a zárterdei körülményekre (Decocq és 

mtsai. 2004a). A zárterdei specialisták Hermy és mtsai. (1999) jellemzése alapján árnyék- és 

stressztűrő fajok, amelyek kevés és nagy magot hoznak, és gyakran klonálisan terjednek. 

Amellett, hogy ezek a fajok diszperzál limitáltak, általában savanyúság-jelzők is (Wulf 2003). 

Az általunk kiválasztott nyolc ökológiai mutató alapján a vizsgálati területen előforduló 

fajok osztályozása jól magyarázható csoportokat eredményezett. Érdemes lenne a Kárpát-

medence teljes erdei lágyszárú fajkészletére egy teljes körűbb osztályozást készíteni, és ezen 

teljesebb funkcionális csoportok viselkedését vizsgálni, ám ehhez olyan ökológiai mutató 

adatbázisra van szükség, amely nem áll rendelkezésre jelenleg. 

Osztályozásunk alapján a fogasír csoportban található 12 faj az, amely zárterdei 

specialistának mondható, bár az ibolya csoportban is találunk fajokat, amelyek zárterdei 

körülményekhez alkalmazkodtak. A különbség a terjedés lehetőségében van: az ibolya 

csoport fajai gyors vegetatív terjedésre képesek, ráadásul perzisztens magbankot is képeznek. 

Elemzésünk alapján a zárterdei specialisták alacsony diszperzál képességgel bírnak. Ezek a 

fajok az ősi erdőket indikálták, és nagyobb frekvenciával voltak jelen az ősi erdőkben, mint a 

másodlagos erdőkben. Ez megfelel az eddigi eredményeknek, amelyek szerint a másodlagos 

erdőkben a zárterdei specialisták mennyisége kevesebb az ősi erdőknél (Graae és Sunde 2000; 

Verheyen és mtsai. 2003b). 

A többváltozós elemzések eredményeként sosem kapunk teljesen homogén csoportokat 

egyetlen tulajdonság szempontjából, ezért érdemes külön-külön megvizsgálnunk az egyes 

ökológiai jellemzőket. Az életformát tekintve a geophyton fajok majdnem kizárólag a fogasír 

csoportban találhatóak. A geophyton fajok számában eltérnek egymástól a hasonló abiotikus 

tényezőkkel jellemezhető ősi és másodlagos erdők (Hermy és mtsai. 1999; Verheyen és mtsai. 

2003a). Verheyen és Hermy (2004) tapasztalatai szerint a hagymás-gumós növények 

maglimitáció miatt hiányoznak a másodlagos erdőkből, ugyanis a magok és kicsírázott 

egyedek átültetés során életben maradtak a másodlagos élőhelyeken. A geophytonok 

érzékenyen reagálnak a talajzavarásra, és rövid mezőgazdasági művelés hatására is eltűnhet 
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az összes propagulum a területről. A geophyton életforma sajátossága, hogy legtöbbször 

tranziens magbankkal párosul, ezért a fajok mag formájában sem képesek átvészelni a 

kedvezőtlen időszakot (Decocq és mtsai. 2004b). Eredményeink azt mutatják, hogy a kora 

tavaszi geophyton növényzet alacsony borítása és fajszegénysége jelezheti a másodlagos 

jelleget, a kevés faj melletti nagy borítás pedig korábbi drasztikus erdőművelési hatások 

eredménye lehet. 

A zárterdei specialisták (fogasír fajcsoport) fajainak fele hangya által terjesztett, de a 

myrmecochoriát megtaláljuk a többi fajcsoport esetében is. A hangyák általi terjesztés gyakori 

az erdei lágyszárúak körében (Whigham 2004). A hangyák nem szállítják nagy távolságokra a 

magokat, ennek ellenére terjesztésük előnyös a lágyszárú fajok számára, hiszen csökkenti a 

magpredációt, és a fajok jobb megtelepedéséhez vezet. Ennek következtében az erdei fajok 

harmadát becsülik elsődlegesen hangyák által terjesztettnek, egyes területeken pedig az 

egyedek 75%-a lehet myrmecochor fajba tartozó (Beattie és Culver 1981). Éppen ezért a 

myrmecochor fajok másodlagos erdőkben tapasztalható alacsony borítása lehet a hangyafajok 

hiányának következménye is. Mitchell és mtsai. (2002) viszont azt találták, hogy a 

myrmecochor fajok jelenléte nem függ a hangyafajok diverzitásától és tömegességétől, 

valamint a myrmecochor fajok egy része másodlagos terjedési mechanizmusokkal is 

rendelkezik (Vellend 2003). 

Az indikátor-faj elemzés alapján 13 faj alkalmas az ősi erdők jelzésére, amelyeket 

indikátor fajként használhatunk tisztázatlan történetű erdők múltjának kutatásához. Számos 

zárterdei lágyszárú lista készült már (Wulf 1997; Hermy és mtsai. 1999; Honnay és mtsai. 

1999). Ezek a listák nem csupán a regionális fajkészlet különbségei miatt térnek el egymástól, 

hanem amiatt is, mert egyetlen faj is viselkedhet különbözőként a földrajzi régióktól függően. 

Ennek egyik oka az erdőterületek eltérő fragmentáltságában kereshető (Vellend és mtsai. 

2003), mivel a zárterdei lágyszárúak az ősi erdőkkel érintkező másodlagos foltokat 

gyorsabban kolonizálják, mint az izolált foltokat (Dzwonko 1993). A kontinentalitás is fontos 

szempont lehet. A humid klímában azok a fajok, amelyek a kontinentális területeken csak 

zárterdei körülmények között fordulnak elő, nyíltabb területeken is életképesek (Kenderes és 

Standovár 2003). A zárterdei lágyszárúak listái fontosak a természetvédelmi szempontból 

kiemelkedően fontos ősi erdők felderítésében, de az adott régión kívül csak korlátosan 

alkalmazhatóak. 
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4.7. Következtetések a gyakorlat számára 

A vizsgálataink során kimutattuk, hogy mind a történeti tájhasználat, mind a jelenkori 

erdőgazdálkodás veszélyezteti a zárterdei specialista lágyszárúakat, amelyek teljesen 

hiányoznak, vagy erősen megritkultak a másodlagos erdőkben, és a közelmúltban véghasznált 

fiatalosokban. A gyakorlat számára eredményeink alapján javaslatokat fogalmazhatunk meg a 

fajszintű védelem, a fajok számára megfelelő erdőgazdálkodás és természetvédelmi kezelés, 

valamint a fajok rehabilitálásával kapcsolatban. Amellett érvelünk, hogy (1) a jelenleg 

domináns vágásos erdőgazdálkodást nagy területen szükséges megváltoztatni, (2) azokra a 

helyekre ahonnan a korábbi tájhasználat miatt eltűntek a fajok, visszatelepítésük lehet 

szükséges, valamint (3) néhány faj számára a jelenleginél magasabb fokú fajszintű védelem 

szükséges. A sikeres megőrzésre mindhárom eszközre szükség van, de az egyes megoldások 

fontossága és kivitelezésének módja nagy mértékben függ az adott terület történetétől, a 

faállománytól és a terület védelmi státusától is. 

A gyakori fajok populációinak többsége a gazdasági erdőkben található, ezért 

kiemelkedő az erdőgazdálkodás szerepe a fajok megőrzésében. A zárterdei specialista 

lágyszárúak számára a legfontosabb káros hatást a véghasználat és az azt követő, akár egy 

évtizedig is fennálló záródáshiányos állapot jelenti. A lágyszárúak megőrzését is kitűző 

erdőgazdálkodási gyakorlatban tehát nagy, összefüggő területeken biztosítani kell a 

folyamatos erdőborítást, tehát kis méretű vágásterületeket kell alkalmazni és a 

beavatkozásokat időben el kell nyújtani (Honnay és mtsai. 2002). Fontos továbbá a talaj 

állapotának megőrzése, a tömörítés elkerülése, ezért kiemelkedően fontos a fahasználat során 

alkalmazott közelítési mód. Hazai körülmények között az egyik megfelelő gazdálkodási mód 

a szálalás. Ebben az üzemmódban a keresletnek megfelelő, jelentős gazdasági értéket 

képviselő törzsek kerülnek kivágásra, a művelés többi beavatkozása pedig ezen egyedek 

ápolását célozza (Reininger 2000). A körültekintően végzett szálalás jól imitálja a természetes 

bolygatásokat, ennek megfelelően előnyös lehet a zárterdei specialista lágyszárúak számára 

(Diací 2001). Mivel nincsenek Magyarországon kiterjedt területek, ahol hosszú idő óta 

szálalás folyik, ennek pontos hatását a lágyszárúakra nem ismerjük, a nemzetközi példákból 

pedig nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni. Valószínűleg nem vezetne célra, ha a 

teljes erdőterületet szálaló üzemmódban kezelnénk, mert ez ugyanúgy sematikus gazdálkodást 

eredményezne, mint a vágásos üzemmód (O’Hara 2001). 

Az egykorú állományokat a szálalás megkezdéséhez át kell alakítani, mert a szálaláshoz 

vegyes korszerkezetre van szükség. Az átalakító és szálaló üzemmód tervezése 

Magyarországon 2009 óta lehetséges, és azóta több területen megindult az átalakítás üzemi 
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léptékű alkalmazása. Az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészetén már 2000-ben indultak 

kísérletek az átalakításra vonatkozóan, amelybe az ELTE erdőökológiai kutatócsoportja is 

bekapcsolódott. A lágyszárúakra vonatkozó vizsgálatokat az 5. fejezetben mutatjuk be. 

A zárterdei specialisták többsége diszperzál limitált, ezért azokon a területeken, 

ahonnan bármilyen okból kifolyólag megritkultak, vagy eltűntek, a megtelepedésük 

legfontosabb gátja a propagulumok hiánya. Megfelelő erdőgazdálkodás mellett számíthatunk 

a növényzet regenerálódására másodlagos és degradált, drasztikus hatásoknak kitett ősi erdők 

esetében, azonban a kis terjedési sebesség és a perzisztens magbank hiánya miatt erre akár 

évszázadokat is várnunk kell. A faállomány megfelelő kezelése mellett ezért felmerül a fajok 

aktív visszatelepítése (Kiehl 2010). Ez az eszköz költséges, ugyanakkor a klímaváltozás és az 

erdőkkel szemben támasztott változó társadalmi igények következtében szükséges lehet a 

fajok fennmaradása érdekében. 

Mivel kevés visszatelepítési kísérlet ismert, amelyben zárterdei specialista fajok 

szerepelnek, gyakorlati következtetésünk nyomán egy transzplantációs vizsgálatot terveztünk, 

melynek eredményeit a 6. fejezetben mutatjuk be. 

A zárterdei specialista lágyszárúak érzékenyen reagálnak az erdőgazdálkodás által 

létrehozott bolygatásokra. A másodlagos erdőkből ezen fajok egy része hiányzik, vagy ritka, 

és az újratelepített erdők magas aránya miatt nagy területekről hiányozhatnak egykor magas 

abundanciával jelen lévő fajok is. Annak ellenére, hogy többnyire gyakori fajokról van szó, 

néhány faj esetében érdemes megfontolni a jogi védelem eszközét. Ennek elsősorban abban 

lehet szerepe, hogy a fajok fontosságára és a zárterdei környezet fennmaradásukban betöltött 

szerepére felhívjuk a figyelmet. Az idős elsődleges erdőkhöz kötődő fajok közül egyedül a 

Corydalis intermedia szerepel a védett fajok listáján. Vizsgálatunkban a Corydalis cava, 

Isopyrum thalictroides és Lathyrus vernus fajok hiányoztak a másodlagos erdőkből, és kis 

egyedszámmal voltak jelen az elsődleges állományokban is. A Corydalis cava általánosan 

elterjedt és gyakori faj, ezért védetté nyilvánítása nem feltétlenül indokolt, de a másik két faj 

esetében javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy állapotfelmérés, amely a fajok helyzetét 

országosan megállapítja. Érdemes megfontolni, hogy ahogyan a morfológiailag hasonló fajok 

esetében a védettséget magasabb szintű taxonra terjesztjük ki (pl. Orchidaceae), a főként 

gazdálkodás miatt megritkult fajok védetté nyilvánítása mellett a hasonlóképpen érintett, de 

jelenleg még gyakori fajokra is terjesszük ki a fajszintű védelmet. Ez tulajdonképpen fajok 

helyett funkcionális csoportok, esetünkben a zárterdei specialista lágyszárú fajok védelmét 

jelenthetné. Ehhez egy országos szintű felmérés lenne szükséges, amely alapján ez a csoport 

pontosan lehatárolható. 
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5. Átalakító üzemmód kísérleti fázisa – 

lékméret és léken belüli pozíció hatása a 

lágyszárú növényekre 

5.1. Átalakítás a vágásos szerkezetről szálaló 

szerkezetre 

5.1.1. Alternatív gazdálkodási módok szükségessége 

Egy egyszerűsített felosztás alapján az erdővel borított területeket ültetvényekre, 

gazdasági erdőkre és védett területekre oszthatjuk (Gustafsson és mtsai. 2012). Mivel a 

gazdasági erdők elsősorban fatermesztési célt szolgálnak, ezért kézenfekvő, hogy a 

biodiverzitás védelmének helyszínéül a védett területeket jelöljük ki. A védett területek 

valóban fontos elemét jelentik a fajok és élőhelyek megőrzésének, ugyanakkor számos érv 

szól amellett, hogy a gazdasági erdőkben a beavatkozások tervezésénél is figyelemmel kell 

lenni a biodiverzitás fenntartására, nem csupán a megőrzés miatt, hanem a produktivitás 

fenntartásának és az egyéb ökoszisztéma szolgáltatások biztosításának érdekében is. A védett 

területek aránya világszerte alacsony. A mérsékelt övi erdők egyes erdőtípusainak jelenleg 6-

13 %-a védett (Schmitt és mtsai. 2009). A védett területek aránya jelenleg nő, és 10-20 év 

múlva elérheti a 15-20%-ot (Götmark 2013). A szigorúan védett területek (gazdálkodással 

nem érintett erdők) aránya ugyanakkor ennél minden bizonnyal kisebb, és számos szerző 

szerint kizárólag a védett területeken nem leszünk képesek megőrizni a biodiverzitás döntően 

fontos elemeit (Lindenmayer és Franklin 2002b). 

Európában, és így Magyarországon is, jelenleg a domináns erdőgazdálkodási mód a 

vágásos üzemmód (high forest) (Spiecker 2003). Az elmúlt három évszázadban a tervszerű 

erdőgazdálkodás a krónikus fahiány problémájára megfelelő megoldást kínált, eközben 

azonban a mérsékelt övi erdők jelentős átalakuláson mentek keresztül, amely számos 

specialista élőlény létét veszélyezteti (Spiecker 2003). Éppen ezért a vágásos erdőművelés 

egyik kritikája a biodiverzitásra gyakorolt negatív hatás. A természetes bolygatási rendszerrel 

ellentétben a vágásos művelés során alkalmazott végvágás drasztikus változásokat okoz az 

abiotikus tényezőkben, így a talajra jutó fénymennyiségben, és a talajnedvességben (Jackson 

és mtsai. 2006). A vágásos gazdálkodás beavatkozásainak sematikus alkalmazása a 

bolygatások intenzitását és visszatérési idejét uniformizálja és homogenizálja az erdők 
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szerkezetét (Standovár 2000). Mivel az erdei élőlények az evolúció során alkalmazkodtak a 

természetes bolygatási rendszerhez (Bengtsson és mtsai. 2000), ennek megváltoztatása 

közvetlenül hat az egyes fajokra. A bolygatási rendszer azonban az ökoszisztéma működését 

is alapvetően meghatározza, ezért a tápanyagforgalmat és a fajok közötti kapcsolatokat is 

befolyásolja, és az egyes fajokat nem csak külön-külön érinti (Canham és Marks 1985; 

Frelich 2002). A vágásos erdőgazdálkodás néhány bolygatás típust visszaszorít, más típusok 

pedig gyakoribbá válnak a természetes rendszerekhez képest, a beavatkozások hatásai pedig 

egymásra rakódnak (Lindenmayer és Franklin 2002b), amely kedvezőtlenül hat a zárterdei 

specialista fajokra. A beavatkozások megvalósításának módja kiemelt jelentőségű a 

biodiverzitásra gyakorolt hatások szempontjából. A gépesített fahasználat során gyakran 

olyan mértékű talajzavarás lép fel, amely a talajtömörítést és talajeróziót von magával 

(Startsev és McNabb 2000). A vágásos üzemmód jelenlegi gyakorlata tehát nem szolgálja a 

zárterdei specialista fajok megőrzését, várható, hogy néhány további ciklust követően a 

jelenleg gyakori fajok is megritkulnak, és nagy területekről eltűnhetnek. 

A vágásos gazdálkodás legfontosabb alternatívái a folyamatos erdőborítást biztosító 

rendszerek (continuous cover forestry, CCF). Ez nem egyetlen jól definiálható erdőművelési 

technológiát takar, hanem egy szempontrendszert, amelynek kiemelt eleme a folyamatos 

borítás biztosítása, a nagy kiterjedésű vágásterületek alkalmazása (Pommerening és Murphy 

2004). A folyamatos erdőborítást célzó gazdálkodás törekszik az állományklíma 

állandóságának megőrzésére, a horizontális és vertikális szerkezeti sokféleség fenntartására, 

és az idős fák megőrzésére, valamint a holt faanyag biztosítására a termőhelyi korlátok 

figyelembe vételével. Ez az erdőgazdálkodás csak ökológiai szempontú vadgazdálkodás 

mellett lehet sikeres. A fahasználat szempontjából Közép-Európában a folyamatos erdőborítás 

szálalás alkalmazásával valósítható meg (Reininger 2000).  

Európában a vágásos gazdálkodás elterjedése előtt sok helyen szálalással művelték az 

erdőt. Ennek a koncepciónak az a lényege, hogy az állományból mindig szálanként vesszük ki 

azokat a fákat, amelyekre specifikusan szükség van. A mai szálalási módszerek lényege 

hasonló: szálanként, vagy csoportosan kerülnek kiválasztásra a kivágandó faegyedek az egyes 

erdőtagokon belül, és a bontások mind a kiválasztott egyedek fokozott növekedését hivatottak 

segíteni. A kitermelés nem egyenletes hálóban történik, egy állományon belül néhány egyedet 

érint a beavatkozás. Az erély (fatömeg mekkora hányada kerül egyszerre kitermelésre), a 

térbeli elrendezés és a visszatérési idők szerint számos szálalási módszert 

megkülönböztethetünk (Reininger 2000). 

Az alternatív erdőgazdálkodási módszerekről kevés publikált gazdasági elemzés áll 

rendelkezésünkre. Amennyiben vágásérett fák visszahagyásáról van szó, egyes számítások 
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szerint 10%-os visszahagyás 70 éves ciklussal számolva 14-15%-os nettó jelenérték-

csökkenést eredményez 3-4%-os diszkont ráta mellett (Næsset és mtsai. 1997). Ez a 

tanulmány ugyanakkor csak a kiesett bevételeket jelenti, és nem számol a felújítás 

költségeinek csökkenésével. 

Itthon a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Ipoly Erdő Zrt. is végzett vizsgálatokat a vágásos 

üzemmódú erdők felújításának költségeiről. A Valkói Erdészeten például a tölgyesek 

klasszikus felújítása sokkal költségesebbnek bizonyult, mint a csoportos szálalás alkalmazása 

(Csépányi 2012). Az erdész szakmán belül a károk csökkentése az egyik legfontosabb érv az 

alternatív üzemmódok elterjesztése mellett. A vágásos erdők kevésbé elegyesek és 

szerkezetükben is szegényebbek a folyamatos borítást biztosító módon kezelt gazdasági 

erdőknél, és ennek megfelelően kevésbé ellenállóak a károkozókkal szemben (Csépányi 

2012). Az egykorú erdők ugyanis alacsony ellenállóképességet mutatnak az intenzív 

bolygatásokkal szemben (Spiecker 2003), ami növeli a gazdasági károk kockázatát (Drever és 

mtsai. 2006). A károk nem csak az értékes faanyag pusztulásában jelennek meg, hanem a 

megnövekedett erdővédelmi költségekben, az egyenetlen fahozamban és az ebből eredő 

nyomott ár okozta veszteségben is (Csépányi 2012). 

5.1.2. Az átalakítás gyakorlata 

Az évszázadok óta vágásos üzemmódban kezelt erdők egykorú állományaiban 

folyamatos borítást biztosító gazdálkodást nem lehetséges azonnal kezdeni, az erdőket át kell 

alakítani (O’Hara 2001). Az átalakító üzemmód célja az, hogy hosszú távon szálalást lehessen 

végezni azokban az erdőkben, amelyek hosszú idő óta vágásos üzemmódban kerültek 

művelésre, ezért homogén kor- és térszerkezetűek. Az átalakítás változó idejű, de jellemzően 

több termelési ciklust, tehát több száz évet vesz igénybe. Az átalakítás fázisait az 5.1. ábra 

mutatja be. 

 

5.1. ábra. A vágásos erdőképű állományok átalakítása szálaló szerkezetűre. A folyamat 
hossza a kezdeti szerkezeti változatosságtól függ, átlagosan 150 év. Forrás: 
http://www.ipolyerdo.hu/001002003-szalalas. 

 

Állomány léptékben az átalakítás kis méretű hiányfoltok kialakításával kezdődhet, 

amelyek kialakítása során néhány egyedet távolítanak el egy foltban (Bradshaw és mtsai. 
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1994; Pommerening és Murphy 2004). A kis méretű hiányfoltokat általában lékeknek (gap) 

nevezzük, amely fogalmat Watt angol ökológus vezette be (Watt 1947). Dél-angliai 

bükkösökben lék-fázisnak nevezte azt a fejlődési fázist, amely során nagy mennyiségű újulat 

jelenik meg. A nagy erejű és kiterjedésű bolygatásoktól mentesen fejlődő erdőkben a lékek 

megjelenése jelenti a felújulás lehetőségét. Ahogyan említettük, a mérsékelt övi 

lomberdőkben a természetes bolygatási rendszernek ez a legfőbb dinamikai megfelelője, de 

újabban jelentőségét a trópusok mellett a boreális erdőkben is megfigyelték (McCarthy 2001). 

A lékek maximális kiterjedésére eltérő definíciókat találunk, de általában a szerzők 50-400 

m2-es foltokat szoktak léknek tekinteni az állománytól függően (McCarthy 2001). A 

lékvágások időszakában csoportosan jelenik meg az újulat, a beavatkozások célja az újulat 

megjelenésének és növekedésének segítése. A lékvágások, vagy más elnevezéssel a 

szálalóvágásos felújítás időszaka 40-70 évig tart és kb. 70 éves állományokban érdemes 

megkezdeni (Madas és mtsai. 2005). Ennél fiatalabb állományokban a magszórás nem 

elégséges, a tölgyesek esetében a gyökérsarjak erőteljes növekedésére kell számítani (Ruff 

János, személyes közlés). 

További lékek nyitásával a horizontális és vertikális szerkezet további változatosságát 

lehet elősegíteni. Ezáltal különböző vastagságú és magasságú faegyedek csoportjainak 

mozaikja jön létre. Ebben a szakaszban az idős fák által biztosított záródást legalább addig 

szükséges fenntartani, ameddig a léknyitás hatására megjelenő újulat magtermővé válik 

(Madas és mtsai. 2005). 

5.2. Célkitűzések 

A Bakonyban végzett vizsgálatunkban kimutattuk, hogy az erdőgazdálkodás 

befolyásolja a lágyszárú növényzet fajösszetételét, és a véghasználat utáni fiatalosokban a 

zárterdei specialisták fajszáma alacsony. Mivel úgy tűnik, hogy a negatív hatást elsősorban a 

nagy területű egyidejű fahasználatok okozzák, az egyik gyakorlati következtetésünk az volt, 

hogy a vágásos erdőgazdálkodás helyett a természetes bolygatásokra alapozó folyamatos 

borítást biztosító erdőművelést szükséges alkalmazni. 

Az előző fejezetben bemutattuk, hogy a szálalás megfelelő alternatívája lehet a vágásos 

üzemmódnak, mert megfelelő alkalmazása mellett biztosítható a gazdasági, társadalmi és 

ökológiai fenntarthatóság. A vágásos gazdálkodás által létrehozott egykorú, vagy közel 

egykorú állományok átalakítása állomány-szinten kis méretű lékek kialakításával kezdődhet 

(Bradshaw és mtsai. 1994; Pommerening és Murphy 2004). Mivel a lágyszárú fajok 

bolygatásokra adott válasza nagy mértékben variálhat, a lékek nyitásának üzemi léptékben 
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történő alkalmazása előtt szükséges kísérleteket végezni, amelyek során azonosíthatjuk a 

fásszárúakra és lágyszárúakra ható legfontosabb tényezőket. 

A lékekben végzett korai vizsgálatok azt mutatták, hogy a léknyitást megelőzően jelen 

lévő növényzet a kis méretű hiányfoltokban képes volt túlélni, de az új fajok 

megtelepedésének köszönhetően a dominancia-viszonyok megváltoztak (Metzger és Schultz 

1981; Collins és Pickett 1988). Már az 1980-as években feltárták a fény és a talajnedvesség 

szerepét a fajok megjelenésében és a léken belüli terület felosztásában (Moore és Vankat 

1986), a kompetíció és a használattörténet viszont az újabb kutatásokban került csupán 

előtérbe (Fahey és Puettmann 2007; Naaf és Wulf 2007). Ugyan van néhány vizsgálat, amely 

a lágyszárúak és mesterséges lékek viszonyával foglalkozik (Pavlovic és mtsai. 2006; Naaf és 

Wulf 2007; Falk és mtsai. 2008), de a tanulmányok többsége rövid időintervallumot ölel fel, 

így a vegetációdinamikát nem képes megfogni. 

Az volt a célunk, hogy kísérleti lékek hosszú távú vizsgálatával adatot gyűjtsünk az 

átalakításkor használt mesterséges lékek hatásáról a lágyszárú növényzetre. Olyan erdőt 

kerestünk, amelyet hosszú idő óta vágásos üzemmódban kezelnek, és az egykorú állomány 

szerkezetének átalakítása meg kell, hogy előzze a szálalást. A mesterséges lékekben a 

vegetációdinamikai mintázatokat, az egyes fajok megjelenését és eltűnését szerettük volna 

lekövetni. 

A következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. Hogyan változik a lékek megnyitását követően a lágyszárú borítás? 

2. Mekkora a lágyszárúak megjelenési és eltűnési rátája, és a turnover? 

3. Mely ökológiai tulajdonságokkal, illetve azok kombinációjával bírnak a 

sikeresen kolonizáló fajok? 

4. Milyen térbeli mintázatok figyelhetőek meg a lékeken belül? Hogyan osztják fel 

a fajok a lékek különböző részeit? 

5. A zárterdei specialista fajok képesek túlélni a mesterséges lékekben és azok 

környékén? 
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5.3. Anyag és Módszer 

5.3.1. Mintavételi helyszín 

A vizsgálati helyszín a Börzsöny hegységben elhelyezkedő Királyréti Erdészet 

területén, a Szén-patak völgy oldalában került kijelölésre (5.2. ábra). A földrajzi koordináták: 

47,9 °N, 18,9 °E. A terület 540 és 610 méter közötti tengerszint feletti magassággal 

jellemezhető, az éves középhőmérséklet 8 °C, rendre –3,5 °C-os és 18 °C-os januári és júliusi 

havi középhőmérsékletekkel. Az éves csapadékmennyiség 700-800 mm. Az andezit 

alapkőzeten közepesen sekély barna erdőtalaj alakult ki. 

 

5.2. ábra. A vizsgálati helyszín elhelyezkedése a Börzsöny hegységben. A Szén-patak 
völgyének felső részén, a Szokolya 2 erdőtag területén összesen nyolc lék került vágásra. A 
sárga körök a nagy (N) lékeket, a barna körök a kis (K) lékeket jelölik. 

A Börzsöny hegység erdeinek 15%-át kitevő bükkösök közül a terület úgy került 

kiválasztásra, hogy az egyes mintavételi helyek egymáshoz közel, hasonló tengerszint feletti 

magasságon (540-610 m) helyezkedjenek el, és hasonló lejtőszöggel és kitettséggel (kelet-

északkelet) legyenek jellemezhetők. A kiválasztott 12,5 hektáros területet, amely két 

erdőrészletet foglal magába, a közelmúltban zajlott bolygatások (1996-os jégtörés, 1999-es 

széldöntés) kevéssé érintették, így tipikus sűrű, monodomináns állományt vizsgálhattunk 

kísérletünkben. A faállományra vonatkozó adattári adatokat a 5.1. táblázat tartalmazza. 
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5.1. táblázat. A faállomány leíró adatai. Az adatokat, amelyek a 2012-es állapotot tükrözik, 
az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészete bocsátotta rendelkezésünkre. 

    Szokolya 2 C Szokolya 2 J 
felső szint záródása (%) 83 72 

felső szint összetétele 
(elegyarány, %) Fagus sylvatica 100 100 

alsó szint záródása (%) - 12 
alsó szint összetétele 
(elegyarány, %) Fagus sylvatica  - 100 

kor (év) 95 95 
magasság (m) 26 28 

átlagos mellmagassági átmérő (cm) 35 38 
körlap (m2/ha) 26,2 24,3 

 

A termőhelyen mezotrofikus szubmontán bükkös található. Az állományalkotó bükk 

(Fagus sylvatica) mellett magas kőris (Fraxinus excelsior), juhar fajok (Acer platanoides, 

Acer pseudoplatanus, Acer campestre), hársak (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) és gyertyán 

(Carpinus betulus) is megjelennek elegyfaként, bár ezek a faállomány erdészeti adattári 

leírásában nem jelennek meg, tehát valószínűleg nem érik el az 5%-os elegyarányt. Az 

elegyfák aránya tehát az állományban nem számottevő. A 2012-es adatok alapján 95 éves 

(tehát a léknyitás idején 83 éves) állomány 25 m-es átlagos famagassággal és 30 cm-es 

mellmagassági átmérővel jellemezhető. A bükkös homogén lombozata alatt csak gyér 

aljnövényzet fejlődhet. Leggyakoribb lágyszárú fajok: Mycelis muralis, Luzula luzuloides, 

Carex pilosa, Epilobium montanum, Geranium robertianum, Athyrium filix-femina és 

Dryopteris filix-mas. A tavaszi geofitonok száma alacsony. A fejlett (> 1 m) újulat ritka, a 

csemeték erőteljes vadhatásnak vannak kitéve (Gálhidy és mtsai. 2006). 

Az erdőrészletek, amelyben az állomány elhelyezkedik, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

területén találhatók. A terület hosszú ideje tervszerű gazdálkodás alatt állt vágásos üzemmód 

szerint. Az állami tulajdonú Ipoly Erdő Zrt. kezeli a Királyréti Erdészet mintegy 4700 

hektárnyi erdejét, ahol 2007 óta nem terveznek vágásos üzemmódot (Ali és Ruff 2012). 

5.3.2. Mintavételi elrendezés 

A mintavételi területen 5 m x 5 m-es hálóban 1 m x 1 m-es kvadrátok kerültek 

állandósításra (5.3. ábra). A kvadrátokban 2000 őszén alapfelmérést végeztünk. Ezt követően, 

a 2000-2001-es téli időszakban nyolc darab mesterséges léket vágtak az erdészet szakemberei. 

A kör alakú lékek között öt kis méretű (kb. 15 m, azaz fél famagasság átmérőjű) és három 

nagy méretű (kb. 40 m, azaz másfél famagasság átmérőjű) lék található. Az összes lék 

egyetlen erdőtagon belül került vágásra. Törekedtünk arra, hogy a lékek állomány és 
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termőhely szempontjából minél hasonlóbbak legyenek egymáshoz. A kitettség, tengerszint 

feletti magasság és meredekség közel azonos az egyes lékek esetében. 

 

5.3. ábra. A mintavételi elrendezés vázlata. A fekete négyzetek a kis lékek felmérési 
pontjait mutatják, a nagy lékekben pedig a fekete és szürke pontok egyaránt felvételre 
kerültek. A körök a lékek határának elhelyezkedését mutatják. A nagy lékek esetében a 
felmérés az állomány alá is beért a négy égtáj irányában. 

 

A szisztematikus mintavételt a léknyitást követően öt alkalommal végeztük el 2001 és 

2008 között. Amint az 5.3. ábrán látható, a nagy lékek esetében a mintavétel a környező 

állomány alá is beér. Jelen tanulmányban összesen 356 1 m x 1 m-es kvadrát adatait 

használjuk a bemutatott elemzésekhez. 

A kvadrátokban abiotikus és biotikus változókat egyaránt rögzítettünk. Minden kvadrát 

esetében végeztünk záródás-becslést denziométer segítségével (Lemmon 1956). A 

denziométer egy homorú tükör 96 beosztással, amely megfelelő pozicionálás mellett a 

lombbal nem takart részek arányának vizuális megállapítását teszi lehetővé. A mérést négy 

égtáj felé szükséges elvégezni, a pontra vonatkozó záródáshiány érték pedig ezek átlagaként 

áll elő. A záródáshiány korrelál direkt és indirekt fénymérési módszerek eredményével 

(Englund és mtsai. 2000; Tinya és mtsai. 2009a). A fénymérés pontosságának becslésére 

Mihók Barbara a területen hemiszférikus fényképekből származó adatokkal 2003-ban 

összevetette a záródáshiány adatokat, és szoros korrelációt talált (r=0,88, p<0,01) (Mihók, 

nem publikált eredmény). Az elemzésekhez a 2006-os záródáshiány adatokat vettük 

figyelembe feltételezve, hogy a lékek oldal irányból történő bezáródása a léknyitást követően 

még nem módosította jelentősen a fényviszonyokat. A záródáshiány (ZH) értékek eloszlása 

alapján három megvilágítottsági zónát határoltunk le a lékeken belül. Z1 = állomány alatt (0–

20% ZH); Z2 = kis lék közepe, nagy lék széle (20–40% ZH); Z3 = nagy lék közepe (>40% 

ZH). 
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5.3.3. Ökológiai mutatók 

Azon fajokra, amelyek egynél nagyobb frekvenciával előfordultak a vizsgálati területen, 

a maghoz köthető ökológiai mutatókat létező adatbázisok segítségével kigyűjtöttük. A 

magterjesztést egy hazai (Csontos és mtsai. 2002), és egy nemzetközi adatbázis (Klotz és 

mtsai. 2002) alapján értékeltük. Azért volt szükség a két adatbázisra, mert a nemzetközi 

adatbázisból hiányoztak egyes hazai fajok, a mindkét forrásban szereplő fajok esetében pedig 

összevontuk a megfigyeléseket. Az egyes kategóriákat összevontuk és hosszú távú (HT), 

valamint nem hosszú távú terjesztésű (RT) csoportokat képeztünk. Az anemochor és az 

emlősök, vagy madarak által terjesztett zoochor fajok a HT csoportba kerültek, míg a 

myrmecochor és az egyéb, csak rövid távolságra történő terjesztést lehetővé tévő módokkal 

bíró (pl. autochor) fajok az RT csoportban kaptak helyet. A magbank adatokhoz szintén két 

kiegészítő forrás használatára volt szükség (Thompson és mtsai. 1997; Liu és mtsai. 2008). 

Perzisztens (P) kategóriába kerültek azok a fajok, amelyekre legalább egy ilyen hivatkozás 

megtalálható volt, míg tranziens (T) magbankkal rendelkezőként tartottuk számon a többi fajt. 

Azokban az esetekben, amikor nem találtunk adatot egy fajhoz, hasonló tulajdonságú fajok 

alapján magunk osztottuk be őket. 

5.3.4. Az elemzés során felhasznált módszerek 

A kvadrátok lágyszárú borítását az egyes fajok borításának összegeként képeztük, 

amely azt jelenti, hogy 100%-ot meghaladó értéket is kaphattunk a több szintben megjelenő 

növényzet esetén. Lineáris vegyes hatású modelleket alkalmaztunk a borítás lékmérettel és 

záródáshiánnyal mutatott összefüggéseinek értékeléséhez (Pinheiro és Bates 2000). Ennek 

előnye, hogy az egy lékben található, és ezért térben közel lévő kvadrátok hasonlóságát a lék, 

mint random hatás szerepeltetésével ki tudjuk iktatni. Fix hatásként szerepeltettük az évet is, 

mert szerettük volna vizsgálni, hogy a léknyitás óta eltelt időnek van-e hatása a növényzet és 

a háttérváltozók kapcsolatára. A reziduálisok homogenitásának elérése érdekében a borítás 

adatokat log transzformáltuk. A korlátozott legnagyobb valószínűség becslést (restricted 

maximum likelihood estimation, REML) az R program (Team 2011) nlme csomag (Pinheiro 

és mtsai. 2011) segítségével végeztük. A térbeli autokorrelációt a reziduálisok empirikus 

semi-variogramján (Zuur és mtsai. 2009) ellenőriztük a gstat csomag segítségével. Alacsony, 

10%-nál kisebb értéket találtunk. 

Az évenkénti fajszámot a 356 kvadrát adatainak összegzéséből számoltuk. Az egyes 

fajok első megjelenését jelöltük ki a kolonizáció évének, az utolsó regisztrált megjelenést 

pedig az eltűnés évének. Minden felmérési évre meghatároztuk az abszolút cserélődést 
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(turnovert), amelyet az előző felmérés óta megjelent és eltűnt fajok számának számtani 

közepeként számítottunk (Schoener 1988; Virola és mtsai. 1999). Annak érdekében, hogy a 

kolonizáció lehetséges módjairól tájékozódjunk, a fajokat ökológiai mutatóik alapján 

csoportokba osztottuk, és a kvadrát szintű új megjelenéseket ezekre a csoportokra 

összegeztük. 

A léknyitás vegetációs mintázatra gyakorolt hatását egyrészt a ZH zónák növényzetének 

sokváltozós elemzésével, másrészt az egyes fajok preferenciáinak felderítésével vizsgáltuk. 

Lineáris diszkriminancia analízist (Linear discriminant analysis, LDA, vagy canonical 

variates analysis, CVA) végeztünk a kis és nagy lékek záródási zónáinak elemzésére. Ezzel a 

módszerrel az a priori kijelölt csoportok közötti varianciát tudjuk maximalizálni, hogy 

megtudjuk, mely fajok felelősek leginkább a zónák növényzetében megfigyelhető 

különbségért. Mivel a módszer alkalmazásának feltétele, hogy kevesebb változó legyen, mint 

megfigyelés, csak a leggyakoribb 12 faj 2008-as adatait használtuk. A zónákra összesített 

borítás értékeket log-transzformáltuk, hogy normális eloszlást kapjunk, amelyet Doornik és 

Hansen omnibus teszttel vizsgáltunk (Doornik és Hansen 2008). Az LDA elemzést a SYN-

TAX 2000 (Podani 2001) és a PAST program (Hammer és mtsai. 2001) segítségével 

végeztük. 

A ZH zónák, mint kezelési csoportok indikátorainak megkereséséhez indikátor-faj 

elemzést (indicator species analysis, ISA) használtunk (Dufrene és Legendre 1997). Az 

elemzést a labdsv R csomag segítségével végeztük (Roberts 2010). Az elemzést évenként 

külön-külön elvégeztük. Az eredményeket egységesen p<0,05 esetén fogadtuk el 

szignifikánsnak. 

5.4. Eredmények és értékelés 

5.4.1. A lágyszárú növényzet borítása 

A mesterséges lékek megnyitása előtt a lágyszárúak összesített borítása nem haladta 

meg az 5%-ot, a léknyitást követő 6. évre viszont a borítás 100% fölé növekedett mindegyik 

lék közepén (5.4. ábra). 

A vegyes hatású modellek azt mutatták, hogy a záródáshiány (t = 5,08, df = 346, p < 

0,0001) és a léknyitás óta eltelt idő (t = 2,34, df = 1420, p = 0,019) egyaránt szignifikáns 

hatással volt a lágyszárú összesített borításra. A lékméretnek egyedül nem volt hatása a 

borításra, de a záródáshiánnyal vett interakciója szignifikánsnak adódott (t = 2,06, df = 346, p 

= 0,04). Ez azt mutatja, hogy a lékméretnek a záródáshiányon keresztül meghatározó szerepe 

van a borításra. 
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5.4. ábra. Egy kis lék és egy nagy lék lágyszárú összborításának változása a felmérés ideje 
alatt. A körök mérete arányos a becsült borítás értékével. 

A borítás szembetűnő növekedése két szempontból sem meglepő. Egyrészt a léknyitást 

megelőzően a lágyszárú növényzet borítása nagyon alacsony volt, másrészt a természetes és 

mesterséges lékekben végzett vizsgálatok többsége a lágyszárú borítás növekedéséről számol 

be (Moore és Vankat 1986; Falk és mtsai. 2008). Bükkösökben természetes okokból sem 

ritka, hogy a zárt lombsátor alatt szálanként találhatóak lágyszárúak, azonban az, hogy a teljes 

területen 5% alatt volt a borítás, egyértelműen a gazdálkodás hatása. A természetközeli 

bükkösökben a lágyszárú növényzet tömegessége a fényviszonyoknak és a termőhelyi 

változatosságnak megfelelően foltos (Standovár és Kenderes 2003; Lysik 2008). A gazdasági 

erdőkben ezzel szemben a lombkorona homogén volta miatt kevés faj nagyobb területen jelen 

lévő dominanciája határozza meg a lágyszárú növényzet képét (Brunet és mtsai. 2010). A 

területen három forduló óta alkalmazott vágásos üzemmód a két végvágás közötti idő 

legnagyobb részében sűrűen záródó, homogén lombkoronával jellemezhető, az ehhez 

alkalmazkodott fajok azonban a rövid felújulási időszakot gyakran nem képesek átvészelni. A 

vasút építése miatti erőltetett iramú, nagy területű használat az 1920-as években 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem csupán a mesterséges lékek és közvetlen környezetük 

esetében tapasztaltunk alacsony növényzeti borítást, de a völgyben a zárt állományok alatt 

mindenfelé. A történeti és gazdálkodási hatásokon túl, illetve velük összefüggésben a talaj is 

meghatározó a növényzet szempontjából. A talajmélységgel és a talaj termékenységével 

általában nő az aljnövényzet tömegessége (Watt 1923), de a meszes talajokon általában 

sűrűbb aljnövényzet telepedhet meg, mint vulkanikus alapkőzeten, hasonló fényviszonyok 

mellett (Guckland és mtsai. 2009; Tinya és mtsai. 2009a). Esetünkben a sekély talaj és az 

enyhén savas pH egyaránt hozzájárulhat a zárt korona alatti alacsony borításhoz, az előbbinek 

azonban lehetnek használat-történeti vonatkozásai is. 

A lágyszárú összborítás időbeli változása tekintetében kiemelendő, hogy a kis lékekben 

gyorsabb változás volt megfigyelhető, amint az a 5.5. ábrán látható. Az ábra minden évre a 
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kis és nagy lékekre mutatja az összborítás függését a záródáshiánytól. A kis lékekben már a 

léknyitást követő nyáron számottevő növényzet jelent meg, míg a nagy lékekben még két 

évvel a fahasználat után is voltak alacsony borítású, de fényben gazdag kvadrátok. Emellett az 

ábrán az is látható, hogy azonos borítás eléréséhez a nagy lékekben nagyobb záródáshiányra 

volt szükség.  

 

5.5. ábra. A lágyszárú összborítás a záródáshiány függvényében kis (a) és nagy (b) lékek 
esetében. Az ábrán az illesztett görbék szerepelnek a léknyitástól eltelt évek és a lékméret 
szerinti bontásban. 

A mesterséges lékek nyitása az aljnövényzet borításának robbanásszerű növekedéséhez 

vezetett. Ez elsősorban a lékek közepén volt megfigyelhető, amely összecseng egy hasonló 

termőhelyen vizsgált bükkösben tapasztaltakkal (Mountford és mtsai. 2006). Ezzel szemben 

előfordul, hogy a növényzet tömegessége kezdetben lecsökken a domináns fajok 

visszaszorulása miatt (Schmidt 1997), azonban ehhez viszonylag nagy kezdeti borítás 

szükséges, valamint az átmeneti csökkenést ebben az esetben is növekedés követi. 

A borítás növekedésének hátterében elemzésünk alapján a fénymennyiség 

megnövekedése állhat, ugyanakkor kiemelendő, hogy a léknyitás során a talaj 

nedvességtartalma és a felvehető tápanyagok mennyisége is megnő, amely szintén hatással 

van a növényzetre (Ritter és mtsai. 2005). A mesterséges lékek vizsgálatának kezdetén talaj-

szondákkal nedvességmérés is történt, ezek eredményeiről részletesen beszámolnak a szerzők 

Gálhidy és mtsai. (2006) cikkében. 

A lágyszárú borítás a lékek mellett az állomány alatt is megnövekedett utalva arra, hogy 

a léknyitás hatása a lék közvetlen szomszédságában is érvényesült. Ezt a megfigyelést 

Canham és mtsai. (1990) “fény lék” elméletként ismertetik, amely felhívja a figyelmet arra, 

hogy a lékek kialakulása során a hatások a lékek fizikai határain túl is érvényesülnek, 

amennyiben az abiotikus tényezők ott is megváltoznak. Egy kellően nagy méretű lék esetében 

a nap sugarai a lombsátor alá is beérnek, amelyet a földrajzi szélesség és a kitettség-

meredekség egyaránt befolyásol. 
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5.4.2. A fajösszetétel és a fajszám időbeli változása 

A felmért kvadrátokban összesen 117 faj egyedeit találtuk meg. A fajok között 

szerepelnek gyakori árnyéktűrő erdei lágyszárúak, és fényben gazdag helyeket kedvelő, 

lékspecialista fajok egyaránt. A leggyakoribb fajok az alábbiak: Epilobium montanum, 

Mycelis muralis, Scrophularia nodosa és Urtica dioica. A léknyitást megelőzően csupán 16 

faj volt megtalálható a kvadrátokban, és mindegyiknek alacsony volt a frekvenciája. A 

léknyitást követően a fajszám 63-ra ugrott már az első felmérésnél, és ugyan a fajszám a 

továbbiakban is magas maradt, minden felméréskor találtunk új fajokat, illetve regisztráltuk 

fajok eltűnését. A 5.2. táblázat a leggyakoribb újonnan betelepült fajokat mutatja az egyes 

években, vagyis a fajok szempontjából nézve a kolonizáció évét szemlélteti. 

A kolonizáció mellett eltűnés is megfigyelhető volt a vizsgált periódus alatt. A két 

tényező együtt időben csökkenő, de nyolc évvel a léknyitást követően is még kb. 20%-os 

mértékű turnovert eredményezett (5.6. ábra). Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy az 

eltűnések egytől egyig azokat a fajokat érintették, amelyek a lékek megnyitását követően 

kolonizálták a lékeket, a kezdetben megtalálható fajok mindegyike megtalálható volt a 

területen 2008-ban, nyolc évvel a léknyitást követően. 

A fajszám növekedése a lékekben általánosan tapasztalt jelenség, és összefügg az 

abiotikus tényezők megváltozásával (Busing és White 1997; Schumann és mtsai. 2003; Naaf 

és Wulf 2007). Néhány esetben nem tapasztaltak különbséget a fajszámban a lékek, illetve a 

zárt állomány között (Goldblum 1997; Pavlovic és mtsai. 2006), de ez akkor lehetséges, 

hogyha a lékek mérete kisebb, mint amely az abiotikus tényezők jelentős megváltozásához 

szükséges (pl. egyes kisebb méretű fák kidőlése). Amennyiben a lékekben idősebb újulat van 

jelen egy korábbi bontás vagy dőlés következtében, akkor a növényzeti reakció szintén 

korlátozott lehet (Naaf és Wulf 2007). Azt, hogy milyen mértékben nő meg a fajszám a lékek 

megjelenésére, elsősorban a maradó állomány alatt és a lékben tapasztalható környezeti 

változókban mérhető kontraszt befolyásolja (Fahey és Puettmann 2007; Fahey és Puettmann 

2008). Magyarország erdeire jellemző, vágásos gazdálkodás eredményeként kialakuló sűrű, 

homogén állományok esetében ez a kontraszt már viszonylag kisméretű lékek esetében is 

megfelelően nagy lehet ahhoz, hogy a fajszám jelentősen megnőjön. A fafaj-összetétel 

természetesen jelentősen befolyásolhatja a lágyszárúak diverzitását a fényviszonyok és 

talajtulajdonságok alakításán keresztül. A vártnak megfelelően elegyes állományokban az 

állomány alatt is változatosabb lágyszárú aljnövényzetet találhatunk az egyöntetű bükkös 

állományokhoz képest (Mölder és mtsai. 2008).   
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5.2. táblázat. A lágyszárú fajok megjelenése a lékekben és azok környékén. Minden faj 
abban az oszlopban szerepel, amely évben megjelent a mintavételben. A fajok oszloponként 
a teljes vizsgálat során tapasztalt gyakoriságuk csökkenő sorrendjükben szerepelnek. A 
2001-es és 2002-es oszlopokban csak az első 16 fajt tüntettük fel. 
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5.6. ábra. A lágyszárú fajszám dinamikája a vizsgálat időtartama alatt. Az adott évben 
felmért összes faj száma mellett feltüntettük az előző felméréshez képest új, illetve azóta 
eltűnt fajok számát. A turnover a megjelenő és eltűnő fajok számának számtani közepe. 

A börzsönyi átalakító üzemmód elővizsgálatában a léknyitás előtt alacsony fajszámot 

regisztráltunk, amely feltehetően a források (elsősorban fény és talajnedvesség) limitált 

elérhetőségéből adódott. Erre utal, hogy a léknyitást követően robbanásszerűen megnőtt az 

összborítás mellett a fajszám is. 

A legtöbb lékekben zajló dinamikával foglalkozó tanulmány szerint a lékekben 

megjelenő fajok elfoglalják a számukra megfelelő helyet, és azt jó eséllyel meg is tartják 

(Goldblum 1997; Schumann és mtsai. 2003; Fahey és Puettmann 2007). Ezzel szemben mi azt 

tapasztaltuk, hogy az eltűnő fajok száma nő, és jelentős turnover figyelhető meg a lékekben 

még nyolc évvel a léknyitást követően is. A legtöbb időlegesen megjelenő faj nagyon 

alacsony frekvenciával jellemezhető. Az egyetlen évben regisztrált fajok átlagosan kevesebb 

mint 2 előfordulást tudhatnak magukénak. A fent említett esettanulmányokkal való 

összehasonlításban ez jelentheti egyrészt azt, hogy a kevésbé részletes vizsgálatok 

kihagyhatják ezeket a fajokat. Másrészt viszont előfordulhat, hogy ezen fajok rövid 

megjelenési időszaka felmérési hibából, az állandósított kvadrátokra való visszatalálás 

nehézségéből, illetve a kvadrátokon belüli fajkihagyás lehetőségéből adódik. 

Hogyha kvadrátok szintjén nézzük a megtelepedéseket, azt tapasztaljuk, hogy négy 

évvel a léknyitást követően lecsökkent az új megjelenések száma. A 5.3. táblázat azt mutatja, 

hogy a kezdeti megtelepedések legnagyobb hányadát olyan fajok adták, amelyek hosszú távú 

magterjesztők és egyúttal perzisztens magbankkal rendelkeznek (pl. Scrophularia nodosa). A 

későbbi években nem csak az összes új megtelepedések száma csökkent, de ennek a 

csoportnak a relatív aránya is. Azon fajok, amelyek nem rendelkeznek perzisztens 

magbankkal, 2004-ig még növelni tudták az új megjelenések számát. 
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5.3. táblázat. Új megjelenések száma a mintavételi kvadrátokban. A kvadrátokon belül 
újonnan megjelenő fajokat magterjesztés és magbank tulajdonságaik alapján négy csoportba 
osztottuk. Mt-H: hosszútávú magterjesztő; Mb-P: perzisztens magbank. A számításokat 
fajonként az előző felméréshez viszonyított frekvenciák alapján végeztük. 

Mb-P Mt-H 2001 2002 2004 2006 2008 
+ + 373 254 239 57 47 
+ - 73 58 76 35 23 
- + 47 89 133 69 28 
- - 43 16 105 15 67 

összesen: 536 417 553 176 165 
 

A lékek kolonizálásának két alapmechanizmusa létezik: az in situ magbankból történő 

megjelenés, illetve a hosszú távú magterjesztés következtében a területre érkező magokból 

történő megjelenés (Naaf és Wulf 2007). Hosszú távú terjesztésre azért van szükség, mert a 

lékek egymástól viszonylag messze találhatóak a természetes lékdinamika és az átalakító 

üzemmód esetében egyaránt. Az időben és térben való jó terjedés egymással trade-off 

viszonyban van, ennek megfelelően a legtöbb erdei lágyszárú faj vagy perzisztens magbankot 

képez, vagy hosszú távú terjesztő (Eriksson 2000). Némely fajok azonban mindkét 

tulajdonsággal rendelkeznek, és vizsgálatunk alapján úgy tűnik, hogy ők a legsikeresebb korai 

kolonizálók. Azon fajok, amelyek a lékekben domináns fajokká váltak (pl. Rubus fruticosus), 

szintén ebbe a csoportba tartoznak, amely rávilágít a korai kolonizáció fontosságára. Úgy 

tűnik, hogy ez kiemelt tulajdonság-kombinációja azon erdei fajoknak, amelyek elsősorban 

lékekben, tisztásokon fordulnak elő, és amelyeket Anderson és Leopold (2002) “lék fajok” 

(“gap species”) névvel illet. 

A trait-alapú elemzés másik fontos eredménye az, hogy a perzisztens magbankkal 

rendelkező, de csupán valamely rövidebb távú magterjesztésre képes fajok nagyobb 

frekvenciával voltak jelen, mint a tranziens vagy vegyes magbankkal jellemezhető társaik. Ez 

jelezheti azt, hogy a korai megjelenésekben és ezen keresztül a fajösszetétel alakulásában a 

magbanknak kiemelt szerepe van, de ennek felderítésére célzott vizsgálatra lenne szükség. 

5.4.3. A fajösszetétel és a fajszám térbeli mintázata 

Az egyes fényzónákban eltérő fajszámokat tapasztaltunk. A legtöbb faj a lékek közepén 

volt megtalálható 2004-ben, átlagosan kvadrátonként nyolc fajjal (5.7. ábra). Már két évvel a 

léknyitást követően megmutatkozott a lékek szegélye és közepe közötti különbség A kis lékek 

közepén több fajt találtunk a nagy lékek széléhez képest, bár ez nem minden lék esetében 

teljesült. A kis és nagy lékek állomány alatti zónájában a fajszám egyaránt nagyon kis 

mértékben nőtt. 
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5.7. ábra. A fajszám változása a kis és nagy lékek különböző fényzónáiban. A 
kvadrátonkénti átlagos fajszámot a záródási zónákra számítottuk ki. Az átlagok mellett a 
95%-os konfidencia intervallumokat mutatjuk. K: kis lék; N: nagy lék; Z1: 0-20% 
záródáshiány; Z2: 20-40% záródáshiány; Z3: >40% záródáshiány. 

A lékméret és léken belüli pozíció hatását a fajösszetételre a 2008-as adatokon 

elemeztük. A lineáris diszkriminancia analízis a nagy lékek közepét egyértelműen 

elválasztotta fajösszetétel alapján a többi záródási zónától, amelyek egymástól a jelentős 

csoporton belüli variancia miatt nem különülnek el (5.8. ábra). 

Az LDA első tengelye a variancia 92%-át, a második további 5%-ot fed le, tehát 

majdnem a teljes varianciát lefedi a két tengely. A záródáshiány közepes értékeinél találjuk a 

legnagyobb varianciát a fajösszetételben, ahogy ezt a 20-40% közötti záródáshiányú zónák 

első tengely mentén való elhelyezkedése mutatja. A kis lékek állomány alatti záródási zónája 

nagyobb változatosságot mutatott a nagy lékek hasonló területeinél. Az LDA eredményét 

ábrázoló 5.8. ábrán feltüntettük a fajokat is, amelyek leginkább felelősek a záródási zónák 

összetételének különbözőségéért. A kis és nagy lékek középső zónáját egyaránt kevés 

domináns faj uralja, amely nagy lékek esetében fényigényes fajokat jelent (pl. Rubus 

fruticosus, Clematis vitalba), amelyek mellett kevés kísérő faj található (pl. Cirsium arvense). 

Ezen fajok bolygatástűrő, illetve bolygatásjelző fajok. A kis lékek közepén ezzel szemben 

elsősorban nedvességjelző vágásnövényzetet találunk (pl. Athyrium filix-femina, Rubus 

idaeus). 

 



5. Átalakító üzemmód hatása 

81 

 

5.8. ábra. A lineáris diszkriminancia analízis (LDA) biplotja. Az objektumok az egyes 
lékek záródási zónái, a változók pedig a 12 leggyakoribb faj adott záródási zónájában 
mutatott összesített borításának logaritmusát takarják. A nyilak a fajokat jelölik. A 
háromszögek a nagy lékeket, a körök a kis lékeket mutatják. Az elemzés a 2008-as adatok 
(nyolc évvel a léknyitást követően) felhasználásával készült. 

Általános megfigyelés, hogy a lékek szélén több faj találja meg a megfelelő 

körülményeket, mint a lékek közepén (Fahey és Puettmann 2008), bár a legtöbb 

tanulmányban nagyobb méretű lékeket vizsgáltak, mint a jelen kutatás tárgyául szolgáló fél, 

illetve másfél famagasságú lékek (Euskirchen és mtsai. 2001; Fahey és Puettmann 2008). A 

legtöbb mérsékelt övi erdőben a lékméret alapvetően befolyásolja a fajösszetételt (Degen és 

mtsai. 2005; Naaf és Wulf 2007). Mivel az Athyrium filix-femina árnyéktűrő, egyben 

vízigényes faj, nem meglepő, hogy a legnagyobb tömegben a kis lékekben fordul elő, ahol a 

kivágott fák gyökérzónájából a nedvesség kevésbé távozik el, és a nagyobb záródás miatt 

kiszáradni is kevésbé tud a talaj (Ritter és mtsai. 2005; Gálhidy és mtsai. 2006). Másrészről a 

fényigényes Rubus fajok egyedei a nagy lékek közepét részben elfoglalják, amely szintén 

megnehezíti a kevésbé kompetitív fajok megtelepedését a nagy lékek közepén. 

Gaudio és mtsai. (2008) a Rubus idaeus és az Athyrium filix-femina léken belüli direkt 

kompetícióját vizsgálták az egyik faj egyedeinek eltávolításával és a másik faj növekedésének 

követésével. A Rubus faj eltávolítása nem eredményezte a páfrány jobb növekedését, vagy 

terjedését. A kompetíció szerepe nem tisztázott az eltérő méretű lékek benépesedésének 

folyamatában, ezért további hasonló vizsgálatokra lenne szükség. 
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5.4.4. Lágyszárú fajok preferenciái 

Megvizsgáltuk, hogy az egyes fajok a lékméret és a léken belüli pozíció, mint kezelés 

szerint mutatnak-e eltérő viselkedést. A 5.4. táblázat az indikátor-faj elemzés (ISA) 

eredményét mutatja. Szignifikáns jelzőfajokat csak a nagy lékek közepén találtunk, tehát 

egyedül a fényigényes, lékfajok azok, amelyek az árnyékosabb helyeken nem, vagy kevéssé 

képesek megtelepedni. Az egyetlen kivétel az Urtica dioica, amely a kis lékek közepét jelzi a 

2008-ig eltelt időszakban. Néhány árnyéktűrő faj (pl. Galium odoratum és Impatiens noli-

tangere) nem szignifikáns, de viszonylag magas indikátor-értéket adott a kis lékek közepére 

jelezve, hogy a kis mértékű záródás-vesztés előnyös lehet a számukra. A nagy lékek szegélyét 

kevés faj preferálta a többi zónával szemben (pl. Carex divulsa, Veronica officinalis). Az 

alacsony frekvenciával jelen lévő fajok esetében nem tudtunk kimutatni szignifikáns 

preferenciát, ebben az esetben valószínűleg több mintára lenne szükség a statisztikai 

értékeléshez. 

5.4. táblázat. Egyes lágyszárú fajok lékméret és léken belüli pozíció iránti preferenciája. 
Minden fajra és mintavételi évre megadtuk az indikátor-faj elemzés maximum indikátor 
értékét, és hogy mely záródási zónát jelzi a faj. Az indikátor értéket a relatív frekvencia és 
relatív abundancia szorzataként kapjuk a klasztereken belül, majd 100-zal szorozva % 
értékben adjuk meg. A szignifikáns értékeket (p<0,05) csillaggal jelöltük. K: kis lék; N: 
nagy lék; Z1: 0-20% záródáshiány; Z2: 20-40% záródáshiány; Z3: >40% záródáshiány. 

fajok 2001 2002 2004 2006 2008 

Athyrium filix-femina 
Atropa bella donna 
Calamagrostis epigeios 
Carex divulsa 
Carex pilosa 
Cirsium arvense 
Clematis vitalba 
Epilobium montanum 
Eupatorium cannabinum 
Fragaria vesca 
Galium odoratum 
Geranium robertianum 
Hypericum perforatum 
Impatiens noli tangere 
Mycelis muralis 
Poa nemoralis 
Rubus fruticosus 
Rubus idaeus 
Scrophularia nodosa 
Stachys sylvatica 
Urtica dioica 
Veronica officinalis 

 

  – 
N-Z3 35 
  – 
  – 
K-Z1 49 
N-Z3 67 
  – 
  – 
  – 
N-Z3 33 
  – 
N-Z1 38 
N-Z3 64* 
  – 
  – 
  – 
K-Z2 39 
N-Z3 49 
N-Z3 42 
  – 
K-Z2 64* 
N-Z3 63* 

 

N-Z3 80* 
N-Z3 45 
N-Z3 81* 
N-Z3 99* 
  – 
N-Z3 90* 
N-Z3 47 
N-Z2 40 
N-Z3 49 
N-Z3 80* 
  – 
N-Z1 33 
N-Z3 62* 
  – 
K-Z2 32 
N-Z3 31 
K-Z2 34 
N-Z3 65* 
N-Z3 43 
K-Z2 49 
K-Z2 63* 
N-Z3 65* 

 

N-Z3 63* 
N-Z3 47 
N-Z3 78* 
N-Z2 57 
N-Z3 34 
N-Z3 87* 
N-Z3 52* 
N-Z2 37 
N-Z3 62* 
N-Z3 72* 
N-Z2 54* 
  – 
N-Z3 40 
  – 
  – 
N-Z2 54 
N-Z3 61* 
N-Z3 70* 
K-Z2 43 
K-Z2 36 
K-Z2 62* 
N-Z2 31 

 

N-Z3 44 
N-Z3 55* 
N-Z3 94* 
N-Z2 56 
  – 
N-Z3 85* 
N-Z3 42 
K-Z2 46 
N-Z3 96* 
N-Z3 36 
  – 
  – 
N-Z3 36 
  – 
  – 
  – 
N-Z3 66* 
N-Z3 69* 
  – 
K-Z2 46 
K-Z2 58* 
N-Z2 58 

 

K-Z2 41 
N-Z3 64 
N-Z3 65* 
N-Z2 59 
  – 
N-Z3 33 
N-Z3 39 
  – 
N-Z3 90* 
N-Z3 53 
K-Z2 35 
N-Z3 32 
N-Z2 56 
K-Z2 30 
  – 
N-Z2 85 
N-Z3 81* 
N-Z3 74* 
  – 
N-Z3 91* 
N-Z3 67* 
  – 

 

Azt tapasztaltuk tehát, hogy egy faj kivételével a szignifikáns preferenciát mutató fajok 

a nagy lékekben voltak tömegesebbek. Az állomány alatt egyik faj sem volt tömegesebb, mint 
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a lékekben. Ez az eredmény konzisztens a lékekről szóló eddigi vizsgálatok eredményeivel 

(Goldblum 1997; Schumann és mtsai. 2003; Fahey és Puettmann 2008). A megfigyelés egyik 

oka az lehet, hogy az árnyéktűrő fajok is jobban nőnek magasabb fényintenzitás mellett 

(Valladares és Niinemets 2008). Vannak fajok, amelyek ennek ellenére a kisebb 

megvilágítottság mellett képesek tömegessé válni. Ilyen például a Galium odoratum, amely 

különböző erdőtípusok összehasonlító vizsgálatában az árnyékosabb helyeken nagyobb 

abundanciával jelent meg (Tinya és mtsai. 2009b). 

Volt néhány ritka faj azonban, amelyeket a lékekben nem találtunk meg (pl. 

Gymnocarpium dryopteris, Epipactis helleborine), az alacsony egyedszám miatt azonban 

statisztikailag ezen fajok állomány iránti preferenciáját nem sikerült kimutatni. Ezek a fajok a 

léknyitás előtt sem voltak jelen a jelenlegi lékek területén, ezért arról nincs szó, hogy a 

beavatkozások következtében ritkultak volna meg a területen. Kiemelendő ugyanakkor, hogy 

a ritka, alacsony frekvenciával jelen lévő fajok igényeinek, a beavatkozások rájuk való 

hatásának értékelése éppen ritkaságuk miatt nehéz, és külön figyelmet érdemel. 

5.5. A mesterséges lékek lágyszárú növényekre 
gyakorolt hatása – összefoglalás és következtetések 

Összefoglalva az eredményeket, elmondhatjuk, hogy a kis és nagy lékekben eltérő 

folyamatok zajlottak le a lágyszárú növényzet fajösszetételének és borításának alakulásában. 

Miközben a fajösszetétel mindkét lékméret esetén változott, a relatív kis méretű, legfeljebb 

másfél famagasságú lékek nyitását az első nyolc év során túlélték a korábban jelen lévő 

zárterdei lágyszárú fajok (pl. Viola sylvestris, Mercurialis perennis). A fényviszonyok 

határozták meg leginkább a lékekben bekövetkező változások irányát és sebességét, de a talaj 

tulajdonságai és a kompetíció szintén fontos tényezők lehetnek. 

Ahhoz, hogy a zárterdei lágyszárúak hosszú távú túlélését vizsgálhassuk, tovább kell 

folytatni a lékek monitorozását. Ennek nehezítését jelenti, hogy 2010 nyarán széldöntés 

következtében a lékek szélén álló számos fa a lékbe, és a környező állomány felé dőlt. A 

fényviszonyok – és természetesen a talaj tulajdonságai is – jelentősen megváltoztak. A 

legnagyobb módszertani problémát az jelenti, hogy a lékek közti zárt állomány helyenként 

annyira lecsökkent, hogy az egyik lék miatt a másik megvilágítottsága is nő. 

A kísérlet elindítása óta, a 2007-es üzemtervezéskor 3400 ha erdőt soroltak át átalakító 

üzemmódba (Ali és Ruff 2012), amely erdőrészletekben 2012-ig mintegy 6000 lék került 

kialakításra (Kovács és mtsai. 2013) részben jelen vizsgálat eredményeire alapozva. Ez felveti 

annak lehetőségét és szükségességét, hogy az átalakító üzemmód lágyszárú fajokra kifejtett 

hatását durvább térléptékben, táji szinten vizsgáljuk. 
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6. Aljnövényzet visszatelepítésének kísérleti 

fázisa a Börzsöny hegység területén 

6.1. Növényfajok visszatelepítése 

6.1.1. Növényfajok visszatelepítésének szükségessége 

Amennyiben egy növényfaj lokális kihalása egyértelműen az élőhely átalakításának, 

vagy megszüntetésének eredménye, az egyedüli lehetőség a faj újbóli megjelenésére az 

élőhely fizikai rekonstrukciója. A gazdálkodás a leggyakrabban jelentősen megváltoztatja a 

természetes bolygatási rendszert, ezért az élőhelyek rekonstrukciója során a bolygatási 

rendszer természeteshez közeli állapotát is szükséges visszaállítani. Ennek a megközelítésnek 

szemléletes példái a vizes élőhelyek rekonstrukciói, amelyek esetében a vízszint 

szabályozásával megteremthetőek számos faj életfeltételei. Ezen ökoszisztémák esetében a 

fajok jelentős részének jó terjedőképessége van (pl. víz útján), ezért a fajok rekolonizációja 

megfelelő kezelés esetén jó eredményeket mutat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a fizikai 

rekonstrukció kevés ahhoz, hogy az eredeti fajösszetétel és dominancia-viszonyok 

helyreálljanak. Moreno-Mateos és mtsai. (2012) 621 rekonstrukciós vizsgálat meta-elemzését 

végezte el, és arra voltak kíváncsiak, hogy vizes élőhelyeken a fizikai helyreállítást követően 

spontán regenerálódik-e a növényzet. Arra jutottak, hogy az ökológiai komplexitás a 

beavatkozást követően 26%-kal elmaradt a referencia-területeken tapasztaltaktól. A fajok és 

ezzel összefüggésben a funkciók csak részben állnak helyre, ezért további beavatkozásokra 

van szükség ahhoz, hogy komplex, reziliens ökoszisztémákat helyre tudjunk állítani. 

A fizikai rekonstrukció kizárólagos alkalmazásakor az egyik probléma az, hogy egyes 

fajok nem képesek, vagy csak hosszú idő alatt képesek visszaterjedni, illetve megtelepedni a 

restauráció által érintett területen. Ezekben az esetekben aktív visszatelepítésre van szükség 

(Kiehl 2010).  

A visszatelepítés (reintroduction) az IUCN definíciója szerint élőlények céltudatos 

mozgatása és szabadon engedése elterjedési területükön belül olyan helyen, ahonnan eltűntek 

(IUCN/SSC 2013). A fajok egyedeit (növények esetében leggyakrabban propagulumait) 

olyan helyekre is telepíthetjük, ahol még nem került sor lokális kihalásra, de az egyedszám 

erősen lecsökkent. Ebben az esetben megerősítésről (reinforcement) beszélünk (6.1. ábra). 
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6.1. ábra. A visszatelepítés és megerősítés kritériumai az IUCN ajánlása alapján. 
IUCN/SSC (2013) 1. ábra fordítása. 
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A visszatelepítési kísérleteket állatfajok bevonásával kezdték el végezni. A leghíresebb 

korai példák az Oryx leucoryx Ománban és a Leontopithecus rosalia Brazíliában. Annak 

ellenére, hogy az állatok általában jobban terjednek, mint a növények, a visszatelepítés – akár 

ex situ populációkból történő szabadon engedés, akár szabadon élő egyedek átszállítása – a 

legutóbbi időkig sokkal elfogadottabbnak számított az állatok esetében, mint a növényeknél. 

Ennek egyik oka az, hogy a növény-visszatelepítések kezdetben ad hoc módon történtek, és 

sajnos a mai napig jellemző, hogy hiányos a dokumentálásuk (Godefroid és Vanderborght 

2011). Az állatfajokkal sem sokkal jobb a helyzet, hiszen a mai napig megfigyelhető, hogy 

egyes taxonómiai csoportok (pl. emlősök, madarak) a sokféleségükhöz képest jelentősen nagy 

részarányban alanyai a visszatelepítéseknek (Seddon és mtsai. 2005). A korai 

visszatelepítéseket gyakorlati szakemberek végezték, ám részben a kudarcok, részben a nem 

kellően megalapozott következtetések miatt mára egyértelművé vált, hogy szükség van a 

visszatelepítések tudományos alapra helyezésére (Kiehl 2010). Jelenleg nem létezik átfogó 

stratégia a fajok visszatelepítésére, pedig nagy szükség lenne rá, hogy az élőhelyek 

védelmének stratégiai tervezéséhez hasonlóan a fajok védelme (és ezen belül a 

visszatelepítések) is a prioritások kijelölésével és reális, kitűzött célok mentén kerüljön 

tervezésre (Carwardine és mtsai. 2009). 

Növényfajok esetében a legkorábbi restaurációs próbálkozások az élőhelyek fizikai 

állapotát érintették az 1970-es években, és elsődlegesnek tartották a tradicionális gazdálkodási 

formák használatát (Kiehl 2010). A diszperzál limitáltság felismerése megmutatta, hogy a 

legtöbb élőhelyen a restauráció nem lehet sikeres abban az esetben, ha faj visszatelepítések 

nem kapcsolódnak hozzájuk (Primack és Miao 1992; Wortley és mtsai. 2013). Az 1980-as 

években megkezdődtek a lágyszárú növényfajok mag, vagy palánta formájában történő 

visszaültetései, és az 1990-es években üzemi léptékű módszerek is kipróbálásra kerültek. A 

legtöbb tanulmány a legutóbbi három évben jelent meg a visszatelepítések restaurációban 

történő használatáról (Wortley és mtsai. 2013), ami mutatja, hogy milyen nagy az érdeklődés 

a terület iránt. 

Növényfajok visszatelepítésére sor kerülhet restauráción kívül is ritka és veszélyeztetett 

fajok esetében. Ekkor a fókuszban lévő faj tulajdonságainak figyelembe vételén kívül a 

kompetítor fajok, és a fogyasztók szerepét is vizsgálni kell (Godefroid és mtsai. 2011). Az 

eddigi vizsgálatok szerint a visszatelepítések csupán felében élnek túl a vizsgált időszakban a 

fajok (Godefroid és mtsai. 2011), a publikált irodalomban viszont ennél nagyobb sikerről 

tájékozódhatunk. Ennek az az oka, hogy a szerzők gyakran nem közlik a sikertelen 

visszatelepítési kísérleteket, hiszen ezeket a folyóiratok nem szívesen jelentetik meg. Nagyon 

sok vizsgálat csak a visszatelepített faj egyedeinek túlélésével foglalkozik. Kimutatható az is, 
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hogy minél tovább vizsgálják az újra létrehozott populációkat, annál nagyobb az esélye az 

eltűnésnek: a kezdeti sikeres megtelepedés után sok faj nem képes hosszú távon túlélni 

(Godefroid és mtsai. 2011). A túlélés mellett a vizsgálatok egy részében ellenőrzik az 

egyedek növekedését (Menges 2008), a virágzó és termést érlelő egyedek arányát (Godefroid 

és mtsai. 2011), és nagyon ritka esetben a populáció életképességét is (Menges 2008). Minél 

több változót veszünk fel, annál kisebb léptékben lehetséges a monitoring vizsgálatot 

végrehajtani, ezért mindegyik szintnek van létjogosultsága. A kísérleti ökológiai vizsgálatok 

és a visszatelepítési kísérletek sajnálatos módon ritkán találkoznak: a visszatelepítések még 

mindig a gyakorlati szakembereket érdeklik jobban, akik fő célja a lokális kihalások után a 

populációk újra létrehozása, a kísérleti ökológus pedig a legjobb modelleket keresi az 

áttelepítéseket is tartalmazó vizsgálatok során nem kellő figyelmet fordítva a biodiverzitás 

kérdésének. Fontos lenne, hogy minél több vizsgálat tűzze ki a fajmegőrzés gyakorlati 

támogatása mellett az összefüggések feltárását változatos célterületek bevonásával, vagy 

populáció-genetikai vizsgálatokkal (Menges 2008). 

Amennyiben azt nézzük meg, hogy mi áll a sikeres visszatelepítések hátterében, azt 

tapasztaljuk, hogy kiemelten fontos, hogy a visszatelepítés védett területen legyen, ahol az 

élőhely megőrzése biztosított (Godefroid és mtsai. 2011). Az célterületek előkészítése, 

védelme (kerítés építése, talaj fellazítása stb.) szintén elősegíti általában a sikeres 

megtelepedést. 

A következőkben néhány példát szeretnénk bemutatni sikeres visszatelepítésekre 

különböző szituációkban. Ritka és veszélyeztetett faj visszatelepítésére jól kutatott példa a 

Centaurea corymbosa, amely Franciaország déli részén, a Földközi tenger partján található 

mészkő sziklák szűk elterjedésű bennszülött faja. A faj a kipusztulás szélén állt, amikor a 

visszatelepítési kísérletek megkezdődtek, ezért kritikus volt, hogy az összegyűjtött magok 

megfelelő élőhelyre kerüljenek. Az évelő növény 2-10 évig él, csak az utolsó évben hoz 

virágokat, és kevés, átlagosan 35 magot hoz virágzatonként, majd elpusztul. Kontrollált 

kísérleti körülmények között kimutatták, hogy önbeporzásra képtelen fajról van szó (a 

természetes populációkban 1-6% az önbeporzás aránya), ezért fontos, hogy a virágzó egyedek 

milyen távol találhatóak egymástól. 1994-ben létrehoztak két új populációt a természetes 

populációktól legfeljebb 2 km távolságra. Egy helyre átlagosan 50 mag került, a begyűjtött 

magmennyiség összesen 35 helyre volt elegendő. A csírázás megfelelő volt, és azóta számos 

virágzó egyedet is regisztráltak, de a maghozam alatta marad a természetes populációkban 

tapasztaltaknak. A legsikeresebb telepítést akkor érték el, amikor különböző populációkból 

származó magokat kevertek, hiszen ekkor az új populáción belül is nagyobb lehetett a 

kölcsönös beporzás. A populációk életképességi elemzése azt mutatja, hogy a helyszínek 
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megfelelően lettek kiválasztva, és az egyedek egymástól megfelelő távolságra vannak. A faj 

megmentése érdekében további terjesztés szükséges. A tapasztalatok alapján legalább 1000 

mag szükséges egy új populáció létrehozásához, és a megfelelő magtermés elérése érdekében 

a létező populációk pollenjeinek útvonalába, széliránynak megfelelően szükséges az új 

területeket kijelölni (Kirchner és mtsai. 2006). 

A magszórás önmagában gyakran nem hoz áttörést. Az Asclepias meadii Közép-Nyugat 

USA préri területein előforduló növényritkaság. A terjesztésére tett erőfeszítések mindaddig 

nem hoztak eredményeket, ameddig nem kombinálták kontrollált égetéssel, ami előnyhöz 

juttatta ezt a tűzigényes fajt (Menges 2008). Egyéb abiotikus tényezők mellett a vadkár is 

meghatározó: a kerítéssel megóvott populációkban sokkal nagyobb volt a csírázóképes magok 

képzésének aránya (Grman és Alexander 2005). 

Trueman és mtsai. (2007) gyeptéglákat szállítottak át egy fajokban gazdag kaszálórétről 

egy degradált állományba. A cél az volt, hogy megvizsgálják, a réten található ritka fajok 

(Orobanche minor, Anacamptis pyramidalis, Ophrys apifera és Ophioglossum vulgatum), 

valamint a gyepalkotó fajok képesek-e túlélni az áttelepítést. A telepítés után csak 5 év telt el, 

ezért a szétterjedést nem vizsgálták. Az áttelepítéshez gépeket vettek igénybe, ezért nagy 

méretű, 2,35x1,15 m nagyságú monolitokat szállítottak. A forrás- és célterületeket az 

áttelepítést megelőző 5 évben évenként felmérték, és az áttelepítés után is évente ellenőrizték 

az áttelepített és meghagyott blokkokat. A fókuszban lévő fajok mind túlélték az áttelepítést, 

és a fajszám sem különbözött szignifikánsan az áttelepített és helyben hagyott blokkok között. 

Összesen 29 fajt regisztráltak a gyepben, ezek mindegyike megjelent az áttelepített 

területeken is. Megfigyelték azonban, hogy az egyes fajok abundanciája jelentősen ingadozik, 

ezért folytatják a monitoringot. A gyeptéglák áthelyezése költséges módszer, ugyanakkor a 

szerzők alkalmasnak tartják arra, hogy megszűnő élőhelyekről a fajokat meg lehessen 

menteni, és a diszperzál limitált fajok esetében ez a módszer nagy biztonsággal csírázó, 

életképes populációkat eredményezhet. 

Ahogy a 6.1. ábrán látható, előfordul, hogy a fajokat az eredeti elterjedési területükön 

kívülre telepítik. Ennek leggyakrabban az a célja, hogy a lokális kihalásokat el lehessen 

kerülni. A “segített kolonizáció”, vagy “segített migráció” kifejezések elsősorban a 

klímaváltozás kapcsán kaptak nagy figyelmet a közelmúltban (Schlaepfer és mtsai. 2009). Az 

elterjedési területen belüli terjesztést is sokan ellenzik, az ezen kívül, megelőzésként történő 

terjesztésnek viszont még nagyobb az ellenzői tábora (Ricciardi és Simberloff 2009). A 

segített kolonizációt támogatók is mérlegelik a kockázatokat, amelyek a terjesztéssel járnak, 

de az előnyöket nagyobbnak látják. Loss és mtsai. (2011) szerint azok a fajok, amelyeknek kis 

populációi erősen fragmentált tájban "beszorulva" találhatóak kis méretű élőhelyfoltokon, és 
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rossz terjedőképességgel is rendelkeznek emellett, valamint az abiotikus stresszt rosszul 

tolerálják, nem képesek másként túlélni az ember által indukált, gyors klímaváltozást. Azok a 

fajok, amelyeknek jelenleg is változik az előfordulási területe a hegységekben a vertikális 

vándorlás következtében, a legmagasabb zónák által be vannak szorítva, és a hegytetőről nem 

képesek magasabb területekre vándorolni. A kockázat elsősorban nem az áttelepített fajjal, 

hanem a befogadó közösséggel kapcsolatos. A rokon fajokkal hibridizálhat az áttelepített 

populáció, egyéb fajokkal pedig olyan kölcsönhatásba kerülhet, amelyek veszélyeztethetik 

(pl. zsákmánnyá válik, kompetícióban alul marad stb.). 

6.1.2. Visszatelepítési módszerek összehasonlítása 

A különböző élőhelyekről (vizes élőhelyek, rétek) származó vizsgálatok általában azt 

találják, hogy a fajok visszatelepítése a fajszámra és a fajösszetételre pozitív hatással van 

(Brown és Bedford 1997; Cobbaert és mtsai. 2004; Menges 2008; Hedberg és Kotowski 

2010; Mijnsbrugge és mtsai. 2010; Godefroid és Vanderborght 2011; Wortley és mtsai. 

2013), de természetesen a legmegfelelőbb módszerek élőhelyenként és élőhelytípusokon belül 

is eltérőek lehetnek. A rétek esetében például a kaszálék áthelyezése, és a gépi maggyűjtés 

tűnik a leghatékonyabbnak (Kiehl és mtsai. 2010), amennyiben a fajgazdagság, és a megfelelő 

fajok visszajuttatása a legfőbb cél. Ezek a módszerek nem feltétlenül megfelelőek azonban, 

hogyha egy specialista faj populációját szeretnénk stabilizálni, ebben az esetben ugyanis a 

kifejlett egyedek visszaültetése és gondozása sokkal célravezetőbb (Kiehl és mtsai. 2010). Ez 

felhívja arra a figyelmet, hogy egyetlen élőhely rekonstrukciója során is szükség lehet 

többféle visszatelepítési technikára, amelyek sikerességének értékelését egyértelmű célokhoz 

választott megfelelő indikátorokkal kell nyomon követni (Wortley és mtsai. 2013). 

A visszatelepítési módszereket több szempont alapján is kategóriákba oszthatjuk. Az 

egyik lehetséges osztályozást a 6.1. táblázat mutatja. Az egyes módszereknek megvannak az 

előnyeik és hátrányaik, amelyeket a specifikus célok tükrében szükséges értékelni. Előfordul, 

hogy egyetlen módszer nem elegendő, és a sikeres visszatelepítéshez több módszer kombinált 

alkalmazása szükséges. Különösen akkor igaz ez, amikor a faj a kihalás szélén van, és a 

biológiája nem kellő mértékben ismert. Ebben az esetben a kockázatokat mérsékelhetjük a 

többféle módszer együttes alkalmazásával. 
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6.1. táblázat. A visszatelepítések különböző módszerei a propagulumok célba juttatásának 
módja alapján. A táblázat készítése során Hedberg és Kotowski (2010) kategóriáit 
használtuk, és módosítottuk. 
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A leggyakoribb módszer a direkt magszórás. Ezt használják akkor is, amikor egyetlen 

faj van a fókuszban, és restaurációs célú visszatelepítéseknél is. A maggyűjtés gyakran 

fajonként, kézzel történik. Egyes fajok esetében kevés idő áll rendelkezésre a mag érése és 

terjedése (vagy predációja) között, ezért a maggyűjtés intenzív és munkaigényes feladat. Nyílt 

területeken lehetőség van a magok egyszeri gyűjtésére is. Ez történhet kaszálással és a magok 

szénából történő cséplésével, vagy különböző szüretelési módok alkalmazásával. A sörtés 

maggyűjtő segítségével (6.2.a ábra) kaszálás nélkül juthatunk magokhoz, azonban a magas 

füvű rétek esetében az alacsony növények magjai alulreprezentáltak a keverékben. Éppen 

ezért a szívó maggyűjtők (6.2.b ábra) sok esetben jobban használhatóak (Kiehl és mtsai. 

2010). 

 

6.2. ábra. A maggyűjtés szüretelési módjai. a. sörtés szüretelő; b. szívó szüretelő. 

A szubsztrátummal együtt történő visszatelepítés lényege, hogy a magokkal és egyéb 

propagulumokkal együtt a talaj, vagy egyéb szubsztrátum is visszatelepítésre kerül, amely 

elsősorban a korai megtelepedést segíti nagymértékben. A módszert elsősorban vizes 

élőhelyek rekonstrukciója során használják, és a lápi növényzet visszatelepítése tekintetében 

sikeresnek bizonyult (Brown és Bedford 1997; Cobbaert és mtsai. 2004). Rétek esetében 

például ritkán végeznek szubsztrátummal együtt történő kihelyezést a viszonylag nagy 

munkaigénye miatt (Trueman és mtsai. 2007), annak ellenére, hogy kiemelendő előnye a 

módszernek, hogy a mikorrhiza közösség is a fajokkal együtt mozog (Cobbaert és mtsai. 

2004). 
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A módszer kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont az, hogy egyedi fajokat 

szeretnénk visszatelepíteni, vagy közösségeket szeretnénk létrehozni egy rekonstrukció 

részeként. Előbbi esetben a faj ökológiai tulajdonságait alapul véve tervezhető, hogy melyik 

módszer lesz a legalkalmasabb. Amennyiben sok magot terem a növény, a célterület pedig 

megfelel a faj igényeinek, a magszórás önmagában is sikeres lehet. Azoknál a fajoknál, 

amelyek a kipusztulás szélén állnak, illetve eredeti élőhelyükön sem magas a megtelepedési 

siker, a palánták telepítése, vagy a talajjal történő visszatelepítés eredményesebb lehet 

(Menges 2008). 

Amennyiben egyszerre több faj telepítése a cél, nem lehetünk mindegyikre külön-külön 

figyelemmel, és a siker szempontjából a legfontosabb, hogy az élőhelyen a megfelelő 

bolygatási rendszer működjön (Wortley és mtsai. 2013). 

6.1.3. Zárterdei specialista lágyszárúak visszatelepítése 

mérsékelt övi erdőkben 

A növényfajok visszatelepítése leggyakrabban ritka és veszélyeztetett fajokra irányul. 

Ezek a fajok prioritást élveznek gyakran azért, mert jelenlegi élőhelyeik eltűnőben vannak (pl. 

lápi fajok), vagy azért, mert a természetből már eltűntek és ex situ populációkból próbálják 

visszatelepíteni őket. Fontos felismerni, hogy a gyakori fajoknak is vannak lokálisan kihalt 

populációik, amelyek a visszatelepítések során sokkal kisebb figyelmet kapnak. A mérsékelt 

övi erdők aljnövényzetének összetétele jelentősen megváltozott az erdőgazdálkodás és a 

korábbi agrár művelés hatására. Nyugat-Európában a fragmentált táj is hozzájárul ahhoz, 

hogy a diszperzál limitált fajok nem képesek visszatérni azokba az erdőfoltokba, ahol 

korábban jelen voltak, vagy jelen lehettek. Észak-Amerikában és Közép-Európában a 

fragmentáció kisebb problémát jelent, de ahogy az eltérő használattörténetű erdők 

növényzetének összehasonlításakor (4. fejezet) bemutattuk, egyes fajok egymással 

közvetlenül érintkező állományok között sem képesek terjedni, kis távolságokat sem tudnak 

áthidalni évtizedek alatt. Amennyiben lehetséges, a másodlagos és degradált erdőkben a fajok 

visszatelepülésének a fajok természetes terjedésére kell alapulni (Dzwonko és Loster 1992; 

Bossuyt és Hermy 2000), azonban a mesterséges visszatelepítésre is szükség lehet (Bossuyt és 

Hermy 2000) többek között a fajok alkalmazkodó-képességéhez képest rendkívül gyors 

klímaváltozás miatt is (Kiehl 2010). 

Az erdei specialista fajok visszatelepítésére irányuló nyugat-európai kísérletek kizárólag 

magszórást használtak. A kiválasztott fajokról magot gyűjtöttek fajonként különböző 

időpontokban, és új keletű, másodlagos erdőkben vetették el őket. Graae és mtsai. (2004a) 
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négy zárterdei specialista és négy indifferens faj magjait ültette másodlagos erdőkbe, amelyek 

2 km-en belül voltak az ősi erdőktől, de mezőgazdasági területek választották el őket 

egymástól. A specialista fajok közül a Roegneria canina és a Vicia sepium még az ősi 

erdőknél is jobb megtelepedést mutatott a másodlagos erdőkben, míg a másik két faj 

(Impatiens noli-tangere és Rumex sanguineus) alig kelt ki az egykori szántóterületek helyére 

ültetett erdőkben. Hasonlóképpen Ehrlén és Eriksson (2000) is azt találták, hogy a 

visszatelepített zárterdei specialista fajok egy része képes megtelepedni. Ahogyan a 4. 

fejezetben utaltunk rá, a mezőgazdasági használat képes megváltoztatni a talaj összetételét, 

amely évszázadokkal később is kimutatható. A megtelepedési siker és a talajkémia között 

azonban nem sikerült egyik tanulmányban sem kimutatni összefüggést. 

Az egyetlen általunk ismert vizsgálat, amely a szubsztrátummal együtt történő 

visszatelepítést alkalmazza, Kubíková (1994) csehországi (akkor csehszlovákiai) kísérlete 

1988-ból. A másodlagos tölgyesekbe történő visszatelepítés során a legtöbb faj kikelt a talaj-

monolitokból, azonban az első néhány évben nem voltak képesek terjedni (Kubíková 1994). 

Később néhány faj eltűnt a blokkokból, viszont mások képesek voltak terjedni a blokkokon 

kívülre is (Kubíková, személyes közlés). 

6.2. Mire kell tekintettel lenni egy visszatelepítés 

tervezésénél? 

A fentiekben bemutattuk, hogy működőképes, megfelelő szintű ökoszisztéma 

szolgáltatást nyújtó élőhelyek rekonstrukciójához nagyon sok esetben szükség van fajok 

visszatelepítésére (Kiehl 2010). A lokális kihalások lehetséges háttér okainak és 

mechanizmusának feltárása után meg kell vizsgálni, hogy az élőhely alkalmas lehet-e a fajok 

újbóli fogadására, és sok esetben szükséges fizikai rekonstrukciót végezni. A diszperzál 

limitáltság, vagy ritkaság miatt azonban fajok aktív repatriálására, visszatelepítésére is 

szükség van. Az alacsony terjedési sebesség miatt egyes fajok csak évszázadok alatt képesek 

újra benépesíteni az alkalmassá tett élőhelyeket, a ritka és veszélyeztetett fajok kevés és kis 

egyedszámú populációi pedig sztochasztikus hatásoknak vannak kitéve, és könnyen 

kihalhatnak. A klímaváltozás és invazív fajok miatt gyorsan változó környezetben fontos, 

hogy ezen fajok segítséget kapjanak a terjedéshez. Az eredeti elterjedési területen belül 

érdemes legelőbb megerősíteni és visszatelepíteni a fajokat. Az ezen kívül eső telepítéseket 

segített terjedésnek (assisted migration, AM) nevezzük, amely kifejezést jelenleg elsősorban a 

klímaváltozással összefüggésben használják, az erdészetben pedig a gazdaságilag fontos 

fafajok „jövőben megfelelő klímába” történő ültetését értik alatta (Ste-Marie és mtsai. 2011). 
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Növényfajok esetében alapvetően kiválasztott fajok egyedeinek visszatelepítése, és „jó 

állapotú” élőhelyek természetes keveréke közül választhatunk. Mindkét módszernek számos 

gyakorlati megvalósítása lehetséges, a kérdéses fajok és élőhelyükkel történő kapcsolatuk 

jellemzői alapvetően meghatározzák a lehetőségeket. Akármilyen módszer mellett döntünk, 

az alábbi szempontokat érdemes a tervezésnél figyelembe venni: 

 

§ csak kellően megalapozott indokkal telepítsünk fajt, és olyan helyszínre, ahol a kihalását 

okozó tényezők már nem állnak fenn (IUCN/SSC 2013) 

§ a sikeres visszatelepítés feltétele, hogy a faj biológiája ismert legyen, az élőhellyel 

szemben támasztott igényei, a bolygatási rendszerrel és a többi fajjal való kölcsönhatása 

alapján lehessen tervezni a visszatelepítés részleteit (IUCN/SSC 2013) 

§ az egyedeket, vagy talajmintát közeli, a célterülethez legtöbb szempontból hasonló 

élőhelyről szerezzük be (Mijnsbrugge és mtsai. 2010) 

§ a forráspopulációkat ne károsítsuk a szükséges mértéken túl (Hedberg és Kotowski 2010) 

§ az egyedszám vizsgálata mellett az populációk életképességét is vizsgáljuk (Menges 

2008) 

§ a fajokat osztályozzuk funkcionális csoportokba, és azok túlélésével foglalkozzunk 

(Hedberg és Kotowski 2010) 

§ a monitoringot hosszú távra tervezzük (Godefroid és mtsai. 2011) 

§ a pénzügyi forrásokról a monitoring számára is előre gondoskodjunk (IUCN/SSC 2013) 

§ az áttelepítéseket dokumentáljuk, és publikáljuk, amennyiben a globális adatbázis 

elkészül, helyezzük el a dokumentációt mindenki számára hozzáférhető módon 

(Godefroid és Vanderborght 2011). 

6.3. Célkitűzések 

A 6.1. fejezetben bemutatásra került, hogy az élőhely-restauráció fontos eleme a fajok 

visszatelepítése. A mérsékelt övi lomberdők esetében a zárterdei specialista lágyszárú fajok 

visszatelepítésére is szükség van, hiszen ezek diszperzál limitáltak, és csak évszázadok alatt 

képesek visszafoglalni a másodlagos erdőket. A visszatelepítés szükségessége abban az 

esetben is felmerülhet, ha az adott terület történetében nem találunk más művelési ág 

jelenlétére utaló adatot. 

Ahhoz, hogy a visszatelepítés nagyobb területeken kivitelezhető legyen, szükség van 

terepi kísérletekre, amelyek igazolják a módszer eredményességét. Ennek érdekében 

kutatásunk célja az volt, hogy néhány mintaterületen végrehajtsuk a zárterdei lágyszárú fajok 
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visszatelepítését olyan erdőkbe, ahonnan feltételezhetően antropogén okok miatt hiányoznak, 

és megvizsgáljuk, hogy képesek-e megtelepedni, illetve elterjedni a célterületeken. 

A 6.1. fejezetben azt is bemutattuk, hogy a növényfajok visszatelepítésére számos 

módszer létezik. Erdős tájban nem minden módszer megfelelő, a lágyszárúak 

visszatelepítésére a magvetés és földblokkok áttelepítése közül választhatunk. A kísérlet során 

ez utóbbi mellett döntöttünk elsősorban amiatt, mert nem egyes fajok új populációit kívántuk 

létrehozni, hanem a legjobb minőségű referencia-területekről kívántuk a gyakori fajok 

terjedését segíteni a megfelelőnek tűnő, azonban a tipikus erdei lágyszárúak számára távol 

lévő területekre. 

A zárterdei specialista lágyszárúak többsége diszperzál limitált, ugyanakkor számos 

megfigyelés alapján a degradált vagy másodlagos területeken a megtelepedés is limitált lehet 

a megváltozott talajtulajdonságok miatt. Annak ellenőrzésére, hogy mely fajok propagulumai 

vannak jelen a célterületeken anélkül, hogy a vegetációban megtalálnánk őket, magbank-

kísérletet is terveztünk. 

A következő gyakorlati kérdésekre kerestük a válaszokat: 

1. Mely fajok hajtanak ki az átültetett blokkokban? 

2. Mennyi időre van szükség, hogy az áttelepített egyedek a célterület talajában 

elterjedjenek? 

3. Mely fajok vannak jelen a vegetációban és a magbankban a forrás- illetve 

célterületeken? 
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6.4. Anyagok és módszerek 

6.4.1. A vizsgálat helyszínei 

A vizsgálatot a Börzsöny hegységben végeztük. Ennek elsődlegesen logisztikai okai 

voltak: a Börzsöny hegységben kaphattuk a legtöbb segítséget a mintaterületekre történő 

kijutáshoz, az egyetemhez való közelség pedig biztosította a magbank-vizsgálatok 

kivitelezhetőségét. 2011 tavaszán terepbejárást végeztünk, amely során a kora tavaszi 

geofiton fajok jelenléte számos ponton rögzítésre került. Eközben levéltári kutatásokat 

folytattunk, amely alapján rendelkeztünk némi tudással az erdőterületek történetére 

vonatkozóan. Ugyanakkor a mintaterületek kiválasztásának időpontjában nem álltak 

rendelkezésre részletes történeti adatok. Az egykori szántók és legelők helyén álló 

másodlagos erdők elsősorban a peremterületeken, a települések közelében találhatóak, ezért 

inkább olyan célterületeket választottunk, amelyek ugyan elsődleges erdők, de dokumentáltan 

drasztikus beavatkozások érték, amelyek hatása megmutatkozik a növényzet összetételében, 

illetve esetenként teljes hiányában is. A „forrás” és „cél” területek párban kerültek 

kiválasztásra. Forrásterületeknek olyan helyeket választottunk, amelyek esetében nem volt 

utalás drasztikus beavatkozásra, és a tavaszi bejárás során változatos kora tavaszi aszpektust 

láttunk. Az áttelepítések célterületének olyan helyeket választottunk, amelyek közel esnek a 

forrásterülethez (<2 km sugarú kör) és a lehető legtöbb termőhelyi tulajdonságban 

hasonlítanak hozzá (kitettség, tszf. magasság). A falállomány-összetétel nem volt szempont, 

mert azt nagyrészt a gazdálkodás határozza meg. A mintaterületek kijelölésekor ügyeltünk 

arra, hogy a plotok a lehetőségekhez mérten minél távolabb essenek a turistautaktól, 

ugyanakkor erdészeti utakon jól megközelíthetőek legyenek.  

Öt mintaterület-pár került kiválasztásra, azonban két területpár esetében problémák 

adódtak a kijelöléssel, ezért ezekre a területekre csak a magbank vizsgálat eredményeit 

értékeltük ki. A mintaterületek elhelyezkedését a 6.3. ábra mutatja. 

A mintavételi helyek jellemzését a 6.2. táblázatban mutatjuk be. Ahogyan látható, a 

mintaterületeket tartalmazó erdőrészletek záródása 75% feletti, a mintapontok pedig ennél 

nagyobb záródással bírnak. Az elegyarányokban tapasztalhatunk eltéréseket, elsősorban a 

magas kőris elegyaránya változó, illetve az alacsonyabb tengerszint feletti magasságokon 

kocsánytalan tölgyet és csert is találhatunk, amelyek helyenként minden bizonnyal ültetettek. 
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6.3. ábra. A visszatelepítés kísérleti fázisának mintavételi helyszínei a Börzsöny 
hegységben. A zöld szín a forrásterületeket, a piros a célterületeket jelöli. 

  



 

98 

6.2. táblázat. A visszatelepítés kísérleti fázisának mintavételi helyszínei. A faállományra 
vonatkozó adatok az erdőállomány-adattárból származnak, a topográfiai adatokat pedig a 
Tájinformatika Bt. által készített 5 méteres terepi felbontású digitális domborzati modell 
alapján számítottuk. 

területpár Inóc Magosfa Dosnya Fekete-h. Kollár-v. 
típus forrás cél forrás cél forrás cél forrás cél forrás cél 
felső szint záródása (%) 82 76 100 100 85 100 92 96 98 95 
felső szint összetétele 
(elegyarány, %)           

Fagus sylvatica 60 55 10 90 40 90 10 65 85 75 
Carpinus betulus 

 
10 

  
20 

  
15 

  Quercus petraea  
 

35 
    

70 15 15 15 
Quercus cerris 

      
20 

  
10 

Fraxinus excelsior 40 
 

90 10 40 10 
     egyéb elegyfajok               5     

kor 2012-ben (év) 112 77 76 66 145 60 109 104 94 99 
magasság (m) 26 20 17 20 32 22 23 23 23 25 

átlagos mellmaga-ssági 
átmérő (cm) 33 27 17 22 48 26 32 33 33 33 

körlap (m2/ha) 34,3 27 43,4 18 20,2 39,4 25,4 27,7 35 29,6 
tőszám (tő/ha) 422 490 1970 1180 130 759 524 365 395 340 

átlagos tengerszint feletti 
magasság (m) 795 788 802 848 688 684 433 461 514 509 

átlagos lejtőszög (fok) 17 19 11 16 20 14 11 28 16 28 
átlagos kitettség (fok) 70 228 103 350 74 333 323 342 349 13 

6.4.2. A mintaterületek részletes használattörténete 

A Nagy-Inóctól északra a gerinc két oldalán található az első mintavételi pontpár. A 

forrás- és célterület birtokhatár két oldalán helyezkedik el. A forrásterület régen az Esterházy 

birtok szokolyai területéhez tartozott, míg a célterület az Esztergomi Érsekség nagybörzsönyi 

birtokának volt része. A két mintapont között ma is erdészethatár húzódik. Az 1925-ös 

királyréti üzemtervben a forrásterület a 117a részletben volt, amely 38 éves, 70% magas kőris, 

20% bükk és 10% gyertyán elegyarányú állományként szerepel, amelynek vágásérettségi kora 

68 év volt. A jelenlegi kora (112 év) alapján azonban a területet végül nem vágták le harminc 

évvel később. A célterület az Érsekség 1920-as üzemterve alapján 1925-26-ban került 

levágásra hatalmas területekkel együtt úgy, hogy 1920-ban a kora mindössze 70 év volt. 

Mivel jelenlegi kora 77 év, a kezdeti 10 évben minden bizonnyal nehezített volt a felújulás. 

Erre utal az is, hogy míg korábban kocsánytalan tölgy nem volt az állományban, jelenleg 

35%-os a részesedése, amely valószínűleg a tölggyel való pótlást mutatja. Sajnos az üzemterv 

felülvizsgálata és a következő, 1940-ben készült üzemterv nincs meg, a háború miatt nyoma 

veszett, ezért nincs írott dokumentáció a Fokhagymásnak nevezett tisztás körüli erdők 1930-

as évekbeli történetéről. 

A Magosfa csúcs közelében található mintaterületek közül a forrásterület az északkeleti 
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lejtőn egy főként magas kőrisekből álló folt, amely 1922-ben 80 éves állományként került 

leírásra. A megjegyzés rovatban szerepel, hogy idős hagyásfák vannak a területen, ezek 

elhelyezkedéséről és mennyiségéről azonban nem állnak rendelkezésre további adatok. A 

célterület a csúcshoz közelebb található, sziklásabb, bükk által dominált erdő. Célterületként 

való bevonását indokolta a zárterdei specialisták hiányán túl az, hogy a középkori földvár 

területén belül esik (Nováki és mtsai. 1979), ahol nagy valószínűséggel tisztásként 

hasznosították. 

A dosnyai erdőkben található forrás- és célterület egyaránt 50 éves, bükk által dominált 

erdő volt az 1920-as években. A forrásterület, amely a Tamásvár elnevezésű bérc közvetlen 

közelében található, ma 145 éves átlagos korú részletben foglal helyet, a mintaterületen ennél 

valószínűleg idősebb fák is előfordulnak. A célterület ezzel szemben 60 éves, egykorú, 

elegyetlen állomány, amelyet a II. világháborút követő években vágtak le. Az 1922-es 

üzemterv a célterületről azt írja, hogy erősen degradált, legeltetés által erősen érintett a 

Dosnya-nyereg. Részben ezzel, részben az egyenletes gyérítésekkel és a nagy valószínűséggel 

nem korszerű 1950-es évekbeli kitermeléssel magyarázható, hogy a mintavételi egység tág 

környezetében összefüggő Carex pilosa és Galium odoratum szőnyeget találunk. 

A Fekete-hegy északi lejtőjén kijelöltünk egy forrásterületet. Ez a terület korábban a 

kóspallagi kincstári birtokhoz tartozott, amelynek korai üzemterveire nem sikerült rátalálni. A 

célterület a Tar Péter-hegy hasonló kitettségű részén található, ahol elegyetlen, egykorú 

bükkösök vannak. Ezen a területen nagy területű tarvágásokat hajtottak végre a XIX. század 

végén, amikor Schmidt Ferencz bőrgyáros volt a terület tulajdonosa. Annak ellenére, hogy a 

2011-es tavaszi bejáráskor számos kora tavaszi fajt találtunk a Fekete-hegy északi részén, 

később ezt a területpárt kizártuk, mert az ősszel kijelölt mintaponton nem volt kellő borítású a 

növényzet ahhoz, hogy az áttelepítés sikeres legyen. 

A Kollár-völgyben is hasonlóképpen jártunk. Az 1920-as üzemterv jelöl egy 130 éves 

állományt a völgyben, amely kimagasló értékű lehetett, hiszen az általános vágásérettségi kor 

80 év volt. Ezen a helyen valóban számos zárterdei specialista fajt megtaláltunk a 2011-es 

bejáráskor, ugyanakkor ez nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy valóban forrásterületként 

hasznosíthassuk a kijelölt mintapontot. 

6.4.3. A mintavétel módszerei 

A mintavételi helyszíneken 25 m x 25 m-es mintaterületek kerültek kijelölésre. A 

négyzet alakú mintaterületek tájolása egységesen történt (6.4. ábra): az élek az észak-déli, 

illetve kelet-nyugati tengellyel esnek egybe, a DNY-i sarokpontot pedig egy fa törzséhez 
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illesztettük. Az állandósítás érdekében a mintaterületeken jelölést helyeztünk el, GPS 

koordinátát vettünk fel, dokumentációs képeket készítettünk, valamint megjegyzéseket 

rögzítettünk. Az egyedi jelet a DNY-i sarokponton álló fára festettünk (6.5. ábra), amelynek 

felújítása 3-5 évente szükséges lesz. Magellan Mobile Mapper GPS készülékkel egy perces 

átlagolással rögzítettük a koordinátákat. A megjegyzéseket az adatbázis külön rovatában 

helyeztük el, és a mintaterület jellemzői mellett a területre jutás részleteiről is tájékoztatnak. 

Az átültetést és a magbank vizsgálathoz szükséges talajminták gyűjtését 2011 

októberében végeztük. Ekkor a tavaszi növényzetről nem állt rendelkezésre részletes 

információ, tehát a faállomány jó záródása volt az egyetlen feltétel a mintaterületek pontos 

kijelölésénél. Ezt követően 2012-ben a mintaterületeken három alkalommal végeztük el az 

átültetett blokkok és a növényzet vizsgálatát: márciusban, áprilisban, valamint júniusban. 

A magbank vizsgálat céljából területenként nyolc talajmintát gyűjtöttünk a 

mintaterületen belül, vele koncentrikusan kijelölt 20 m x 20 m-es négyzet csúcspontjain, 

valamint az élek felezőpontjain (6.4.a. ábra). A talajminták mérete 25 cm x 25 cm, mélységük 

15 cm. A forrásterületeken a feltárt gödröket lehetőség szerint betakartuk, elegyengettük, ezek 

a talajbolygatások a következő tavaszon már nem voltak láthatóak. A célterületeken a 

gödröket megtartottuk, mert ezekbe a gödrökbe helyeztük az áttelepített talajmonolitokat. 

A talajmintákat zárható dobozba helyeztük és laboratóriumba szállítottuk. A mintákat 

2000 mikronos pórusméretű szitán eresztettük át, hogy a nagyobb méretű szennyeződéseket 

kiszűrjük, illetve a hagymákat, gumókat eltávolítsuk. A talajokat palántázó tálcára helyeztük, 

amelyek alját textíliával kibéleltük a finomabb frakció benntartása érdekében. A talajminták 

ezután szabad téren öt hetes hidegkezelést kaptak rendszeres öntözés mellett. Az ebben az 

időszakban mért legalacsonyabb hőmérséklet -2 °C volt. Ezt követően a minták üvegházban 

kerültek elhelyezésre, ahol napi rendszerességgel öntöztük őket. A tálcákat rendszeresen 

ellenőriztük, és a csíranövényeket regisztráltuk, majd ezt követően eltávolítottuk a mintából. 

A határozást Csapody (1968) segítségével, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum 

Növénytár csíranövény-gyűjteményének felhasználásával végeztük. A csíranövényként nem 

meghatározható egyedeket cserépbe ültettük és kifejlett állapotban határoztuk meg. Ezeket a 

külön cserépbe kiültetett egyedeket felhasználtuk a további csírázó egyedek fajának 

azonosításához is. A határozás során fotódokumentációt is készítettünk. 
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6.4. ábra. A mintavételi egységek térbeli elhelyezkedése a mintaterületeken. A számok és 
betűk a mintapontok elhelyezkedését jelölik. a: A magbank csíráztatási vizsgálathoz 
gyűjtött talajminták térbeli elrendezése. b: Az átültetésre került talajblokkok forrása és 
elhelyezése a célterületen. A forrás- és célterületeken azonos módon jelölt helyek egy blokk 
származási helyét, illetve a beültetés helyét mutatják, a nyilat azonban az áttekinthetőség 
kedvéért csak a t1 mintapontok közé tettük ki. c: A növényzet vizsgálatának mintavételi 
elrendezése. A mintapontokon 5x5-ös elrendezésben 25 cm x 25 cm-es mikrokvadrátok 
kerültek kijelölésre. 
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6.5. ábra. A mintaterületek állandósításának módszere. A mintaterület délnyugati sarkát jól 
azonosítható fa tövében jelöltük ki, és körben pont jelöléssel láttuk el. 

Az átültetéshez 25 cm x 25 cm-es, 15 cm mély talajblokkokat ástunk ki a 

forrásterületeken a 20 m x 20 m-es négyzeten belül random elrendezésben (6.4.b. ábra). A 

mintavételt a magbank vizsgálat mintavételével egyidejűleg, 2011 októberében végeztük. Az 

ásás során a kijelölést követően az élek mentén kb. 20 cm mélységű hasadékokat képeztünk. 

Egy, vagy szükség esetén két oldalon a blokk külső oldalát kiszabadítottuk, majd ásóval 15 

cm mélységben a monolitot elválasztottuk a talaj alsóbb rétegeitől. A gyökereket 

metszőollóval vágtuk át. A monolitra műanyag dobozt helyeztünk, az ásót pedig a talajblokk 

alá feszítettük és lehetőséghez mérten lejtőirányba hirtelen mozdulattal átfordítottuk a 

monolitot a dobozba. Törekedtünk arra, hogy a blokkok épen maradjanak, ez azonban az 

aszályos időszak miatt kiszáradt talaj esetében nehezen volt kivitelezhető. A teljes mértékben 

szétesett blokkok helyett újakat ástunk, erre azonban csak két alkalommal került sor. 

A műanyag dobozokat lezártuk és hátizsákba helyezve a célterületre szállítottuk. Ahol 

lehetséges volt, ott gépjármű segítségét is igénybe vettük az úttal ellátott szakaszokon. A 

magbank vizsgálat céljára ásott gödrökbe helyeztük a monolitokat, amelyeket az ásó 

segítségével fordítottunk vissza egyenesen a gödrökbe. A blokkok két sarkát 100-as szöggel 

megjelöltük, hogy fémkeresővel megtalálhatóak legyenek. A területeket a munka végeztével 

körbejártuk és elriasztó szagú illatszerrel permeteztünk, hogy a vaddisznókat a frissen 

bolygatott talajfelszíntől távol tartsuk. 

A vegetációt 2012-ben kora tavasszal, tavasszal és nyáron mértük fel. Ehhez 

mintapontokat jelöltünk ki a 25 m x 25 m-es mintaterület sarokpontjainál és az átlók 

harmadoló-pontjainál, valamint a négyzet középpontjában (6.4.c. ábra). Minden mintaponton 

5x5-ös elrendezésben 25x25 cm-es mikrokvadrátokat jelöltünk ki madzag segítségével. A 

mikrokvadrátokban a fajok jelenlétét vettük fel. 
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Az áttelepített monolitokat szintén három alkalommal kerestük fel, hogy regisztráljuk 

az áttelepítés helyszínén kinőtt lágyszárú egyedeket és állapotukat. Fajonként egyedszámot 

jegyeztünk fel, valamint minden egyedről eldöntöttük, hogy hozott-e termést, virágot, vagy 

vegetatív állapotban volt, illetve külön jelöltük, ha csíranövény megjelenését tapasztaltuk. A 

blokk körül 5x5-ös elrendezésben 25 cm x 25 cm-es mikrokvadrátokat jelöltünk ki madzag 

segítségével a vegetáció felméréséhez hasonlóan. A mikrokvadrátokban a fajok jelenlétét 

rögzítettük. Ennek célja elsősorban az, hogy a későbbiekben megfigyelhessük, milyen 

sebességgel, milyen mértékben terjednek az áttelepítésre került fajok a monolitokon kívül. 

A mintavételi helyszínek és módszerek kiválasztása során számoltunk az esetleges 

veszélyeztető tényezőkkel, és a károkat megpróbáltuk minimalizálni. Az áttelepítések rizikóit 

és a megelőzésükre tett erőfeszítéseket a 6.3. táblázat mutatja. 

6.3. táblázat. A kísérlet kivitelezése során felmerülő kockázatok kezelésének módjai. 

Veszélyeztető tényező Károk minimalizálása 

Invazív fajok terjesztése Előzetes terepbejárás során az invazív fajok feljegyzésre 
kerültek. Azokat a területeket, ahol invazív fajok nagy 
tömegben fordulnak elő, nem használjuk forrásként. 

Zárterdei lágyszárúak telepítése 
számukra nem megfelelő élőhelyre 

A célterületek kiválasztásánál a célfajok potenciális 
előfordulási területén belül, számukra kedvező helyeket 
kerestünk. Amennyiben a megtelepedés az élőhely miatt 
nem megfelelő, természetvédelmi probléma nem keletkezik, 
a magok és föld alatti szaporító képletek elpusztulnak. 

Védett növények károsítása a 
forrásterületeken 

A mintavételből adódóan előfordulhat, hogy védett növények 
kerülnek kiásásra a monolitokban. Az előzetes terepbejárás 
során olyan fajt nem regisztráltunk, amely az adott helyen 
nagyon alacsony egyedszámmal van jelen, a kísérlet tehát 
nem veszélyezteti ritka növények meglévő populációit. Az 
eredmények nagyságrendekkel hasznosabbak lehetnek az 
elszenvedett károknál a fajok fennmaradását illetően. 

6.4.4. Elemzés során felhasznált módszerek 

A vegetáció és magbank fajösszetételének forrás- és célterületek szerinti 

összehasonlítása érdekében a magbank csírázási és a föld feletti vegetációra vonatkozó 

prezencia/abszencia adatokat pontokra összegeztük. Ezen frekvencia adatok alapján a 

pontokra főkoordináta elemzést alkalmaztunk húr távolság használatával. A csoportok közötti 

eltérést MRPP segítségével teszteltük, amelynek részletes leírása a 4.4.4. fejezetben található. 

A magbank mennyiségének összevetéséhez a teljes pontonkénti csírázási adatokat használtuk, 

a statisztikai elemzéshez nem-parametrikus Kruskal-Wallis próbát használtunk. 
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6.5. Eredmények és értékelés 

6.5.1. Az áttelepítés eredményei 

A 40 áttelepített monolitból 24 eredményeit lehetett értékelni. Ezen 24 földlabdában 

összesen 204 egyedet regisztráltunk (6.4. táblázat). A leggyakrabban előforduló faj a 

Corydalis cava volt. Ennek egyedei elsősorban gumóból nőhettek ki, hiszen a többség virágzó 

állapotú, vagy erőteljes növekedésű vegetatív egyed volt, azonban csíranövényeket is 

találtunk az átültetett blokkokban, ami azt jelenti, hogy az októberi áttelepítés során magok 

szállítása is lehetséges. Az áttelepítés során kinőtt fajok döntő többsége a föld feletti 

vegetációban jelen volt, azonban néhány zavarástűrő faj (pl. Chelidonium majus, Urtica 

dioica) csak a magbankból volt kimutatható (6.5. táblázat). Ezek egyedszáma azonban 

elenyésző, így megállapítható, hogy a kinőtt egyedek döntő többsége a célzott fajok közül 

került ki. A 6.5. táblázatban csak az áttelepített blokkokban előforduló fajokat tüntettük fel, a 

teljes fajlista az előfordulásokkal a 2. mellékletben található. 

Az egyetlen hasonló erdei vizsgálat azt állapította meg, hogy a forrásterületen 

megtalálható fajok döntő többsége megtalálható a célterületeken hat évvel az áttelepítés után 

(Kubíková 1994). Ennek a kísérletnek fontos megállapítása, hogy a célterületeken a 

talajbolygatás következtében nagy számban ruderális fajok (pl. Rubus fruticosus, Impatiens 

parviflora) jelentek meg. A kísérleti elrendezésben különbség, hogy a cseh vizsgálatban 

nagyobb, 50 cm x 30 cm-es blokkokat ültettek át, amelyeket egymás mellé helyeztek oly 

módon, hogy akár 25 m2 területet is egyben lefedjen. A blokkokat sajnos nem állandósították, 

az ellenőrzéshez ezért cönológiai felvételeket használtak. Az áttelepítést 1987-ben végezték, 

és a 2009-ben történt újra felmérés azt mutatja, hogy néhány faj (pl. Lathyrus vernus, Viola 

sylvestris) növelni tudta abundanciáját, míg a zavarástűrő fajok visszaszorultak (Kubíková, 

személyes közlés). 

A különböző fajok eltérő mértékben voltak képesek kihajtani az áttelepített 

monolitokból. Ennek egyik oka az lehet, hogy a területen belül random kijelölt blokkokból 

egyes fajok propagulumai hiányozhattak. Ugyanakkor a Viola sylvestris esetében feltűnő, 

hogy miközben a forrásterületek növényzetében nagy mennyiségben van jelen, a magbankban 

és az áttelepített blokkokban kevés helyen jelenik meg. 

Az áttelepített blokkok környezetében terjedést nem regisztráltunk az első évben, 

ahogyan erre nem is számítottunk. Néhány esetben előfordult, hogy a 25 cm x 25 cm-es 

mikrokvadrát közvetlen, néhány cm-es környezetében találtunk nagy valószínűséggel 

áttelepített növényeket, ez azonban inkább a talajmozgásoknak köszönhető, semmint a 
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terjedésnek. A számos virágzó egyed és néhány termés azt vetítik előre, hogy a következő 

években számíthatunk a fajok terjedésére, amennyiben a talaj alkalmas lesz a magok 

csírázására. 

6.4. táblázat. Az áttelepített kvadrátokban fellelt fajok virágzási állapotuk szerinti 
bontásban. 

fajnév csíranövény vegetatív virágzó terméses összesen 

Anemone ranunculoides  25 2  27 

Atropa bella-donna  1   1 

Chelidonium majus  1   1 

Corydalis cava 27 38 15  80 

Corydalis solida  1 1  2 

Dentaria bulbifera  1 1  2 

Epilobium montanum  1   1 

Ficaria verna  9   9 

Gagea lutea  2   2 

Galantus nivalis  6 2 5 13 

Galium odoratum  1   1 

Geranium robertianum  2   2 

Glechoma hederacea  1   1 

Glechoma hirta  1   1 

Impatiens noli-tangere 3 3   6 

Paris quadrifolia   1  1 

Stachys sylvatica  1   1 

Urtica dioica  1   1 

Veronica hederifolia 49    49 

Viola sylvestris  2   2 

összesen 79 98 22 5 204 
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6.5. táblázat. Az áttelepített fajok előfordulása a vegetációban és a magbankban. A számok 
azt jelölik, hogy a mintapontok közül hány esetében fordult elő a faj. Az áttelepítés és a 
magbank esetében 8, míg a vegetáció esetén 9 mintapont a lehetséges maximális 
előfordulás. 

fajnév 

Nagy-Inóc Magosfa Dosnya 

át
te

le
pí

té
s 

m
ag

ba
nk

 

ve
ge

tá
ci

ó 

át
te

le
pí

té
s 

m
ag

ba
nk

 

ve
ge

tá
ci

ó 

át
te

le
pí

té
s 

m
ag

ba
nk

 

ve
ge

tá
ci

ó 

Anemone ranunculoides 4 
 

9 6 
 

9 1 
  Atropa bella-donna 

 
2 

 
1 2 

  
1 

 Chelidonium majus 
      

1 2 
 Corydalis cava 7 

 
9 4 

 
9 5 

 
1 

Corydalis solida 
  

2 1 
 

2 
  

1 
Dentaria bulbifera 

      
1 

 
6 

Epilobium montanum 
 

1 
 

1 
   

1 
 Ficaria verna 2 

 
6 

      Gagea lutea 2 
 

2 
  

1 
   Galanthus nivalis 3 

 
8 1 

 
2 1 

  Galium odoratum 
      

1 
 

1 
Geranium robertianum 1 2 4 

  
1 

 
3 1 

Glechoma hederacea 
   

1 
   

2 
 Glechoma hirta 

 
1 3 

  
3 1 

  Impatiens noli-tangere 2 
 

3 2 
     Paris quadrifolia 

   
1 

 
2 

   Stachys sylvatica 
 

1 
 

1 2 
  

1 1 
Urtica dioica 

 
8 1 

 
8 

 
1 8 

 Veronica hederifolia 
 

1 3 3 1 3 1 
 

1 
Viola sylvestris 1 1 6 

 
1 8 1 1 2 

 

6.5.2. A magbank vizsgálat eredményei 

A magbank vizsgálat során összesen 5505 egyed kelt ki. A csíranövény formájában nem 

meghatározható egyedeket 281 cserépben neveltük. Összesen 69 egyedet nem sikerült 

meghatározni vagy azért, mert kifejlődés előtt elpusztult, vagy azért, mert vegetatív maradt és 

nem lehetett fajra azonosítani. Ezeket az egyedeket az elemzésekből kihagytuk. 

A forrásterületeken átlagosan 754 ± 415 egyed m-2 magsűrűséget kaptunk, míg ez az 

érték a célterületeken 853 ± 818 egyed m-2. A Kruskal-Wallis teszt eredménye alapján a 

célterületeken magasabb a magbank egyedszáma (Chi2 = 191,75, df = 4, p < 0,05), azonban a 

különbség nem nagy. A területpárokat külön nézve látható, hogy két esetben a célterületen 

nagyobb a magbank mérete, Magosfa esetében viszont a forrásterületen mutattunk ki 

magasabb négyzetméterre vetített mennyiséget (6.6. ábra). 
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6.6. ábra. A magbank mérete az egyes területeken. Az átlag mellett a szórásértékeket 
tüntettük fel. A piros oszlopok a célterületeket, a zöldek a forrásterületeket jelölik. 

Nehéz megítélni, hogy a kicsírázott magok mennyisége soknak, vagy kevésnek számít-

e. A kísérlet során nem tudtuk biztosítani a csírázáshoz ideális viszonyokat, ezért könnyen 

előfordulhat, hogy a talajokban nagyobb mennyiségű mag volt, mint amennyi meghatározásra 

került. A mérsékelt övi erdők magbankjának méretéről nagyon vegyes a kép, 

négyzetméterenként 180 és 12000 magot is mértek már. A különbségek nagyrészt 

módszertani kérdésekből adódnak (Bossuyt és Hermy 2001; Bossuyt és mtsai. 2002), 

másrészt viszont az egyes fajok előfordulásai is jelentős mértékben befolyásolják a kapott 

számértékeket. Kocsányos tölgy és bükk elegyes erdőben Bossuyt és mtsai. (2002) tavaszi és 

őszi mintavétellel együttesen 12000 feletti mag m-2 értéket kaptak, az egyedek 84%-át viszont 

egyetlen faj, a Juncus effusus adta. Ezt a fajt kihagyva egészen eltérő következtetésekre 

jutottak, mint a faj figyelembevételével. JankowskaBlaszczuk és Grubb (1997) 2000 és 3000 

közötti négyzetméterenkénti magszámot mértek tölgy és hársak dominálta ipari kitermeléstől 

mentes őserdőben. Ugyanebből az erdőből korábban ennek csupán a tizedét sikerült 

kimutatni, akkor azonban a magbank mintákat nem forgatták át, a csírákat nem távolították el. 

Ez jól érzékelteti, hogy a módszerekben rejlő különbségek milyen mértékben befolyásolják a 

magbank méretre vonatkozó eredményeket. 

Az egyedek közel 75%-a az első kelési ciklusban megjelent (6.6. táblázat). Júniusban 

tapasztaltunk még egy hullámot, elsősorban a csírázáshoz sok fényt igénylő fajok jelentek 

meg ekkor. Az egyedek több mint ötöde Urtica dioica volt. A leggyakrabban előforduló fajok 

kis magtömeggel és perzisztens magbankkal jellemezhetőek. 
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6.6. táblázat. A magbank csírázásának időbeli lefutása a 10 leggyakoribb faj keléseinek 
bemutatásával. A táblázat az adott fajok kikelt egyedeinek számát mutatja. Feltüntettük a 
csíranövények regisztrálásának és egyben eltávolításának időpontját is. A ciklusonkénti 
összesítés a fel nem sorolt fajok keléseit is tartalmazza. 
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összesen 
Urtica dioica 948 40 34 193 18 1233 
Scrophularia nodosa 707 23 4 28 4 766 
Hypericum perforatum 353 68 22 167 18 628 
Rubus fruticosus 529 63 1 3 0 596 
Moehringia trinervia 385 3 64 23 1 476 
Chelidonium majus 328 2 3 7 0 340 
Geranium robertianum 174 18 25 97 5 319 
Carex divulsa 16 1 1 117 7 142 
Fragaria vesca 121 2 0 2 0 125 
Veronica hederifolia 113 0 0 0 1 114 
összesen 4106 281 207 829 82 5505 

 

A kelések időbeli lefutását legjobban a megjelenések kumulatív görbéjével 

szemléltethetjük. Az egyik végletet azok a fajok képviselik, amelyek a kísérlet beállítását 

követően szinte teljes mértékben kicsíráztak, később csak néhány egyed jelent meg (pl. Rubus 

fruticosus). A másik végletet azok a fajok képviselik, amelyeknek speciálisabb igényeik 

vannak a csírázáshoz, ezért csak később jelentek meg a tálcákban (pl. Epilobium montanum). 

Ahogyan a 6.7. ábra mutatja, a köztes típusok is előfordultak (pl. Geranium robertianum). 

A mintapontonkénti fajszám mediánja 8,5-nek adódott (minimum 4, maximum 13), és 

nem tapasztaltunk különbséget a forrás- és célterületek között. Ez megfelel az eddigi 

vizsgálatoknak, amelyek meta-elemzése azt mutatta, hogy az észak-amerikai és európai 

mérsékelt övi erdők talajában ősi erdőkben 9, új erdőkben pedig 8 volt a fajszám mediánja 

(Plue és mtsai. 2010). 

Annak eldöntésére, hogy a forrás- és célterületek különböznek-e egymástól a magbank 

összetételében és mennyiségében, főkoordináta elemzést végeztünk (6.8. ábra). A magbank 

összetétele nem különbözött sem a területpárok szerint, sem pedig az alapján, hogy forrás- 

vagy célterületen volt található a talaj. 
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6.7. ábra. A magbankból kicsírázott fajok tipikus megjelenési kumulatív görbéi. Az egyes 
ciklusok a csíranövények eltávolításától és a talajminták átforgatásától a következő 
regisztrálásig tartanak. 

A magbank összetétele az eddigi vizsgálatok alapján nemcsak az új és ősi erdők között 

különbözik, hanem a legutóbbi véghasználat óta eltelt idő függvényében is változik (Plue és 

mtsai. 2010). A felújítás idején a magbank sok fajt tartalmaz, és a mennyisége is nagy, míg a 

későbbi fázisokban a magok sűrűsége és a fajszám is csökken. A meta-elemzés alapján a 

csökkenés főként a savanyú talajokon jelentkezik (Plue és mtsai. 2010), amely feltehető a 

mintaterületek esetében is (mérést nem végeztünk). A célterületek az erdőtörténeti munkák 

alapján nagyobb zavarásnak voltak kitéve, ezért nem meglepő, hogy több magot mutatunk ki 

a célterületek talajában. Zavarás hatására ugyanis a magbankban és a növényzetben egyaránt 

túlsúlyba kerülnek a nagyszámú magot termő fajok (Brunet és mtsai. 1996). 

A forrás- és célterületek magbankjából egyaránt hiányoztak a tipikus erdei fajok, az 

árnyéktűrő évelők és a geofitonok. Ezzel nem sikerült kimutatnunk, hogy a célterületeken 

ezen fajok hiányát egyértelműen kizárólag diszperzál limitáltság okozza, hiszen a 

magbankból az ősi erdei fajok a forrásterületeken sem csíráztak ki. Általánosságban 

elmondható, hogy az ősi erdei fajok döntő többsége nem képez perzisztens magbankot 

(Halpern és mtsai. 1999; Decocq és mtsai. 2004b). Ennek következtében a vegetáció és a 

magbank fajösszetételben jelentősen eltér egymástól erdei élőhelyek esetében (Warr és mtsai. 

1994). A geofiton fajok magjainak megtalálása a tövenkénti alacsony magszám mellett amiatt 

is nehéz, hogy ezek a fajok gyakran hangyák által terjednek, amelyek fészkükbe hurcolják a 

magokat (Beattie és Culver 1981). 
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6.8. ábra. A mintapontok főkoordináta analízise a fajok magbank csírázási egyedszáma 
alapján. a. Az öt mintaterület 80 mintapontja alapján készített elemzés. A tengelyek által 
lefedett variancia: 1. tengely – 20%, 2. tengely – 19%. b. A három mintaterület 48 pontja 
alapján készített elemzés. A tengelyek által lefedett variancia: 1. tengely – 23%, 2. tengely – 
22%. 
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6.5.3. A vegetáció vizsgálatának eredményei 

A három felmérés alapján szembetűnő, hogy a területeken az év során jelentősen 

változik a lágyszárúak összborítása. A forrásterületeken jelentős tavaszi borítás nyárra 

visszaesik, a célterületeken viszont egész évben elenyésző borítást tapasztaltunk. A dosnyai 

forrásterület növényzete a célterületekhez hasonlóan gyér volt. Ennek az lehet a magyarázata, 

hogy ez a terület sekély termőrétegű, köves talajú, és mivel a talajmonolitok áttelepítése 

idején, valamint 2012 tavaszán is kiugróan alacsony volt a csapadékmennyiség, a geofiton 

növényzet kisebb mértékben volt képes kihajtani. 

A forrásterületek kiválasztásának alapjául szolgáló fajok nagy mennyiségben voltak 

jelen a területeken. Az előfordulások több mint felét három zárt erdei faj adta: Corydalis cava, 

Anemone ranunculoides és Galanthus nivalis. 

A főkoordináta elemzést a területválasztás alapjául szolgáló fajok kihagyásával 

végeztük, hiszen arra voltunk kíváncsiak, hogy a kiválasztáskor nem látható fajok 

tekintetében milyen mértékben különböztek a forrás- és célterületek. Az analízis alapján a 

forrás- és célterületek növényzete viszonylag jól elkülönül egymástól (6.9. ábra). Az 

elemzéshez csak 28 mintapontot használhattunk (17 pont forrásterületen és 11 pont 

célterületen), mert a többi pont teljesen üres volt, vagy csak a területválasztáshoz használt 

fajok fordultak bennük elő. Az alacsony esetszám miatt MRPP-t nem végeztünk az adatokra. 

A különbséget a 22 faj közül elsősorban a forrásterületeken tömegesen megjelenő, a 

célterületekről hiányzó Viola sylvestris és Ficaria verna, valamint a célterületeken 

gyakrabban előforduló Geranium robertianum adta. 
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6.9. ábra. A mintapontok főkoordináta elemzése a fajok pontonkénti frekvenciája alapján. 
Minden 1,25 m x 1,25 m mintaponton 25 mikrokvadrátban felmért előfordulás alapján 
számoltuk a frekvenciát. Az elemzés során húrtávolságot használtunk. A tengelyek által 
lefedett variancia: 32% és 18%. 

 

A forrás- és célterületek vegetációjának különbsége alapján felmerül a kérdés, hogy 

mennyire lehetünk biztosak abban, hogy a tipikus erdei lágyszárúak a célterületeken és 

környékükön egykor előfordultak. A geofiton fajok elterjedését legjobban úgy lehet a 

Börzsöny területén jellemezni, hogy viszonylag nagy mennyiségben megtalálhatóak a 

gerinceken és a völgytalpakon, de a közte lévő meredek oldalakról gyakran hiányoznak (Nagy 

József, személyes közlés). Ennek lehet termőhelyi oka, tehát a túl meredek oldalon a magok 

nem képesek megmaradni, vagy a keskeny termőrétegben a hagymák, gumók nem élnek túl, 

ugyanakkor a termőhelyi okok önmagukban is szoros kapcsolatban lehetnek a tájhasználattal. 

A Börzsöny északi részén a vasutat az 1900-as évek elején a legtöbb völgybe felvezették, 

amely jelentős kiterjedésű egykorú használatokat eredményezett (lásd 3.2. fejezet). A 

talajerózió jelentős lehetett, erről azonban csak közvetett adataink vannak. A tájhasználattal 

való összefüggést erősíti az a tapasztalat, hogy sok területen (pl. Miklós tető környéke) a 

geofiton növényzet szálanként jelen van, és kövek alól bújik ki. 
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6.6. Átfogó értékelés és kitekintés 

A kézzel történő áttelepítés rövid távon sikeresnek bizonyult. A fajok hosszú távú 

túlélését és terjedését legalább húsz éven keresztül szükséges nyomon követni annak 

érdekében, hogy a teljes sikerességről képet alkothassunk (Kubíková, személyes közlés). 

Jellemzően a visszatelepítési kísérletek követése néhány évet ölel csak fel, pedig a 

legfontosabb változások gyakran csak évtizedekkel később jelentkeznek (Godefroid és 

Vanderborght 2011). A fajszámon és egyedszámon túl szükséges a populációk 

életképességének vizsgálata is, mert ez az, amely a valódi sikert indikálni képes (Menges 

2008). 

A fajok visszatelepítését mindig gondos tervezésnek kell megelőznie. Nagyon fontos, 

hogy olyan élőhelyre kerüljenek csak propagulumok, ahol reálisan feltételezhető, hogy a fajok 

többsége előfordul, és nincs reális veszélye invazív fajok új területre történő hurcolásának. A 

forrásterületek megválasztásánál lényeges szempont, hogy helyi magforrásokat alkalmazzunk, 

és a földrajzi közelségnél gyakran fontosabb, hogy az élőhely a lehető leghasonlóbb legyen 

(Mijnsbrugge és mtsai. 2010). 

A kézzel végzett kísérleti áttelepítés nem ad teljes képet arról, hogy nagyobb léptékben, 

gépesítve milyen sikerrel lehet a fajokat visszajuttatni eredeti élőhelyükre. Brown és Bedford 

(1997) New York állam északi részén hasonlítottak össze egy kézi áttelepítéses és egy 

gépekkel végzett nagyobb léptékű beavatkozás hatásait vizes élőhelyeken. Azt találták, hogy 

a géppel végzett telepítés hatékonyabb nem kizárólag a költségek, hanem a fajok megjelenése 

és hosszabb távú megmaradása szempontjából is. Másrészről viszont a gépi talajelőkészítés 

nagyobb bolygatással járt, amely egyes esetekben egy nem kívánatos faj (gyékény) 

nagymértékű elszaporodásához vezetett. 

A kísérlet hosszú távú nyomonkövetésekor, amikor megfelelő mennyiségű adat áll 

rendelkezésre, fontos lesz funkcionális ökológiai értékelést is adni. Pusztán az, hogy hány faj 

él túl a visszatelepített blokkokban, illetve képes elterjedni, nem mutatja meg, hogy milyen 

funkciók válnak ismét elérhetővé (Hedberg és Kotowski 2010). Ennek megfelelően a trait 

alapú elemzési módszereket a visszatelepítési kísérleteknél, valamint a nagyobb léptékű 

beavatkozások tervezésénél és értékelésénél is alkalmazni kell. 

Az ökológiai vizsgálatok mellett a társadalmi-gazdasági vonatkozásoknak is előtérbe 

kell kerülniük (Wortley és mtsai. 2013), hiszen egy beavatkozás sikerességét többek között az 

is befolyásolja, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások hogyan változnak a hatására. Éppen 

ezért a nyomon követés során a közgazdasági hasznok és költségek tételes felmérésére is 

törekedni kell. 
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1. Melléklet: A Börzsöny egyes erdő-

területeinek állapota 1920 körül ー térképek 

 

M1. ábra. Az Esztergomi Érsekség Kemence „A” üzemosztály részleteinek kora 1920 
körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi levéltár 6217. fondjában 
található 1922-es üzemtervből származnak, a térképet pedig egy 1929-ben készült üzemtervi 
térkép alapján állítottuk össze. 
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M2. ábra. Az Esztergomi Érsekség Kemence „A” üzemosztály részleteinek záródása 1920 
körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi levéltár 6217. fondjában 
található 1922-es üzemtervből származnak, a térképet pedig egy 1929-ben készült üzemtervi 
térkép alapján állítottuk össze. 
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M3. ábra. Az Esztergomi Érsekség Kemence „A” üzemosztály részleteinek elegyarány 
viszonyai 1920 körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi levéltár 
6217. fondjában található 1922-es üzemtervből származnak, a térképet pedig egy 1929-ben 
készült üzemtervi térkép alapján állítottuk össze. 
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M4. ábra. Az Esztergomi Érsekség Nagybörzsöny „A” üzemosztály részleteinek kora 1920 
körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi levéltár 6249. fondjában 
található 1920-as üzemtervből származnak, a térkép alapját pedig az U386 jelzetű 1924-es 
szolgáltatta. 
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M5. ábra. Az Esztergomi Érsekség Nagybörzsöny „A” üzemosztály részleteinek záródása 
1920 körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi levéltár 6249. 
fondjában található 1920-as üzemtervből származnak, a térkép alapját pedig az U386 jelzetű 
1924-es szolgáltatta. 
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M6. ábra. Az Esztergomi Érsekség Nagybörzsöny „A” üzemosztály részleteinek 
elegyarány viszonyai 1920 körül. Az adatok az Esztergomi Prímási Levéltár számvevőségi 
levéltár 6249. fondjában található 1920-as üzemtervből származnak, a térkép alapját pedig 
az U386 jelzetű 1924-es szolgáltatta. 
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M7. ábra. A Királyréti Uradalom részleteinek kora 1920 körül. Az adatok a Királyréti 
Erdészet tulajdonában lévő 1925-ös üzemtervből és a hozzá készült üzemtervi térképről 
származnak. 
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M8. ábra. A Királyréti Uradalom részleteinek záródása 1920 körül. Az adatok a Királyréti 
Erdészet tulajdonában lévő 1925-ös üzemtervből és a hozzá készült üzemtervi térképről 
származnak. 
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M9. ábra. A Királyréti Uradalom részleteinek vágásérettségi kora 1920 körül. Az adatok a 
Királyréti Erdészet tulajdonában lévő 1925-ös üzemtervből és a hozzá készült üzemtervi 
térképről származnak. 



 

136 

 

M10. ábra. A Királyréti Uradalom részleteinek eredet szerinti megoszlása 1920 körül. Az 
adatok a Királyréti Erdészet tulajdonában lévő 1925-ös üzemtervből és a hozzá készült 
üzemtervi térképről származnak. 
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M11. ábra. A Királyréti Uradalom azon részletei amelyek régi legelőként voltak számon 
tartva 1920 körül. Az adatok a Királyréti Erdészet tulajdonában lévő 1925-ös üzemtervből 
és a hozzá készült üzemtervi térképről származnak. 



2. melléklet: az áttelepítési kísérlet 

fajlistája 

M1. táblázat. A kísérlet során kimutatott fajok listája a vegetációban, magbankban és az 
áttelepített blokkokban. A + jelek az egyes mintaterületeken történő előfordulásokat 
mutatják. 
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Összefoglaló 

A zárterdei specialista lágyszárú fajok egy funkcionális csoportot alkotnak, amelyek 

alkalmazkodtak a viszonylag állandó zárterdei környezethez. Árnyéktűrő, vagy árnyékkerülő 

stratégiával rendelkeznek, amely szükségszerűen rossz terjedőképességet von maga után. 

Ennek a funkcionális csoportnak a tagjai a finom léptékű bolygatások által dominált 

mérsékelt övi lomberdőkben képesek fennmaradni. Olyan fajok tartoznak közéjük, mint a 

galambvirág (Isopyrum thalictroides), vagy az emberi fogyasztásra is alkalmas medvehagyma 

(Allium ursinum). E fajok megjelenését az abiotikus tényezők és a földrajzi elterjedés mellett 

alapvetően meghatározzák a történeti tájhasználat és a jelenkori gazdálkodás aspektusai. 

Megvizsgáltuk, hogy az ősi, tehát a történeti dokumentumok alapján megszakítatlan 

folytonosságú erdők lágyszárú növényzetének összetételétől hogyan különbözik az 

újraerdősített szántóterületek (másodlagos erdők) és a fiatalosok növényzete. A másodlagos 

erdőkből egyes zárterdei specialista lágyszárúak hiányoznak, vagy alacsony tömegességgel 

vannak jelen. A fiatal állományokban néhány zárterdei faj fordul elő tömegesen, viszont a 

fajgazdagság alacsony. A korábbi mezőgazdasági tájhasználat és az erdőgazdálkodás egyaránt 

befolyásolják a lágyszárú növényzet összetételét, és hátrányos helyzetbe hoznak néhány 

specialista fajt. Ezen fajok egy része gyakori, de a jelenleg alkalmazott erdőgazdasági 

gyakorlat miatt hosszú távon fennmaradásuk veszélyeztetett. Az ökológiai vizsgálat két 

gyakorlati következtetése, hogy a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás 

elterjedésére van szükség a fajok fennmaradása érdekében, illetve azokra a területekre, 

ahonnan az emberi használat következtében hiányoznak a zárterdei lágyszárúak, 

visszatelepítésükre van szükség. 

A dolgozat alkalmazott természetvédelmi részében ezért egy a folyamatos erdőborítás 

irányába mutató átalakítás lágyszárúakra gyakorolt hatásának vizsgálatát, valamint egy 

visszatelepítési kísérletet mutatunk be. A kis csoportokban történő kitermelés (mesterséges 

lékek) vizsgálatakor kiderült, hogy a beavatkozás előtt jelen lévő lágyszárú fajok 

megmaradtak a vizsgálat nyolc éve alatt. A visszatelepítés, amely talajblokkok formájában 

történt, sikeresnek mondható, virágzó, termést érlelő egyedek is életképesek maradtak. 

Mindkét vizsgálat esetében elmondható, hogy az eredmények hosszú távú követés során 

bontakoznak majd ki. 

A zárterdei lágyszárúak veszélyeztetettségének és a lehetséges megoldások bemutatása 

reményeink szerint hozzájárul ennek a csoportnak a sikeres megőrzéséhez. Ez a csoport 

azonban csak egy példája a természetes bolygatásokhoz alkalmazkodott specialista 

élőlényeknek, amelyek megőrzése komplex természetvédelmi beavatkozásokat igényel. 
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Abstract 

Ancient woodland herbs comprise a funcional group of species that have adapted to the 
relatively stable environment under the closed canopy. The species exhibit shade tolerant or 
shade avoiding strategies that are typically accompanied by poor dispersal abilities. This 
group of species can only persist under the natural disturbance regime of temperate deciduous 
forests resulting in fine scale dynamics. Isopyrum thalictroides and the edible Allium ursinum 
are examples of such species. The appearance of ancient woodland herbs is not only 
influenced by abiotic and geographical factors, but also by historical land use and current 
forest management. 

We compared the vegetation of ancient and recent forest stands. Recent forests have 
been used as agricultural fields that have been reforested ca. hundred years ago. Young stages 
of ancient forests were also investigated to analyze the effects of forest management. A 
number of ancient forest herbs were missing from recent stands and others showed low 
abundances. Young stands were occupied by a few woodland herbs, and were characterized 
as species poor. Previous land use and current management had contrasting effects on 
vegetation composition. Some ancient woodland herbs were negatively influenced by human 
land use. Even though some of these species are common, continued even-age forestry could 
endanger this important functional group in the long term.  

The two main conclusions of our ecological study were (1) continuous cover forestry 
needs to be practiced over large areas for ancient woodland herbs to survive and (2) some 
species need to be reintroduced to forests, where they are missing because of antropogenic 
influence.  

We therefore designed an experiment to test the effects of transitional forestry towards 
continuous cover practices on the forest floor vegetation. Group selection harvest was carried 
out in an even-aged stand and the first eight years of a long term study show that the orginial 
species pool survived in and around the gaps. 

We also carried out an active reintroduction experiment using soil blocks that were 
transported from source populations of ancient forest herbs to stands where they were missing 
and historical records indicated discontinuity in closed canopy. Several species appeared in 
the transferred blocks and some of them produced flowers and seeds. To assess the success of 
the experiment long term persistence and dispersal of the translocated individuals will need to 
be investigated.  

We aim to contribute to the conservation of ancient woodland herbs through the 
exposition of their vulnerability and possible solutions. This group is only an example of 
species adapted to natural disturbances that require complex conservation strategies. 


