
 
 
 
 

 
 
 

XI. KÁRPÁT-MEDENCEI 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI 

KONFERENCIA 
 

Tanulmánykötet 
 

2015. május 6-9. Pécs 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette: 
 

Csicsek Gábor 

Kiss Ibolya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-963-642-873-0 
 

Kiadó: Szentágothai János Szakkollégium 
dr. Hatvani Zsolt 

 
 

Nyomda: B-Group Kft. 
Felelős vezető: Borbély Zsolt 

 

 
 
 



98 
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Comparison of the Herb Layer of Different Age Groups of Hornbeam-oak 

Stands on the Drava Plain 

Astract 
Study of commercial forests is very important when forest management is just 

changing. Herb layer of commercially managed hornbeam-pedunculate oak stands of 
four age groups (0-20, 20-50, 50-80, above 80 years) were studied using the Forest 
Reserve Protocol in summer 2014. Comparisons were based on social behaviour 
types and Raunkiaer life forms.  

Youngest stands (0-20 years) separated markedly from the others; slighter differ-
ences were observed between older age groups. Proportion of degradation indicator 
species (e.g. Solidago gigantea, Calamegrostis epigeios) was far highest in the youngest 
stands, Their proportion increased again in the age group above eighty, which may 
be explained with the highest frequency of forestry operations before harvesting. 
Conservationally prefereable specialist and competitor species are to be found in all 
age groups, so they can survive even clear-cutting. According to Raunkiaer life 
forms, in age group 0-20 perennials (grasses, perennial herbs); in older ones juveniles 
of woody species dominate. Proportion of geophytes (e.g. Circaea lutetiana, 
Polygonatum latifolium) rises parallel with the age of the forest. 
 
Keywords 
management forest, herb layer, hornbeam-pedunculate oak, social behaviour types, 
Raunkiaer life forms 

Bevezetés 

Az erdei közösségek számára az egyik legnagyobb hatással bíró erdészeti beavat-
kozás, a tarvágás alkalmazásával történő véghasználat (továbbiakban: véghasználat). 
Ez ideiglenesen az erdei élőhely nagymértékű átalakuláshoz, a korábbi élőhely ideig-
lenes megszűnéséhez vezet. A lombkoronaszint eltávolítása nagy hatással van az 
erdei aljnövényzet sokszínűségére és összetételére, beleértve az újulati, az aljnövény-
zeti és a mohaszintet is, hatása kiterjed az erdei ökoszisztéma, a biológiai sokféleség 
minden összetevőjére, az elő szervezetektől az tápanyagok körforgásáig (Rieley et al., 
1979; Gilliam, 2007). A véghasználat során a teljes területről a faanyag letermelésre 
kerül, melynek következtében jelentős mértékben megnövekszik az aljzatra jutó fény 
mennyisége, ennek hatására fénykedvelő fajok kerülnek kompetíciós előnybe, a zárt 
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erdőkre jellemző, árnyék/félárnyék kedvelő fajokkal szemben (Gilliam et al., 1995; 
Gilliam, 2002; Elliot & Knoepp, 2005; Heinrichs & Schmidt, 2009). A véghasználat 
következtében a zavarástűrő, ruderális fajok fajszáma és tömegessége hirtelen megnő, 
majd az erdő korának növekedésével - az erdő záródásával – számuk fokozatosan 
csökken, ezzel párhuzamosan az árnyék/félárnyék kedvelő fajok aránya növekszik 
(Barkham, 1992; Heinrichs & Schmidt, 2009). A faanyag kitermelése során talajzava-
rás, talajdegradáció következhet be, a faanyag vonszolással történő közelítése, és a 
nagy erőgépek talajtömörítő hatása következtében (Godefroid & Koedam, 2004; 
Marosi, 2001). Ez a bolygatás szintén nagymértékben hozzájárulhat a zavarástűrő 
fajok megjelenéséhez, és az erdei fajok visszaszorulásához. Az erdei aljnövényzet, 
annak állapota és fajösszetétele jó indikátora az erdőkben bekövetkező változások-
nak, vizsgálatával kimutathatóak a véghasználat következtében bekövetkező változá-
sok is (Kirby, 1990; Heinrichs & Schmidt, 2009).  

A Dráva menti és szlavóniai erdők kocsányos tölgyesei – hasonlóan Európa más 
síkvidéki erdeihez – évszázadok óta emberi beavatkozás alatt állnak. A véghasznála-
ton alapuló erdőgazdálkodási forma, már a XIX. században is jellemező volt a Drá-
va-sík vidékére, az ipari tevékenység és a mecseki kőszénbányászat fellendülésével 
szinte egyeduralkodóvá vált (Papp, 1974). A baranyai Dráva-sík gyertyános-
kocsányos tölgyeseinek (Circaeo-Carpinetum Borhidi em. Kevey, 2006) legpontosabb 
jellemzését Kevey munkáiban olvashatjuk (Kevey, 2007). Hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező állományok találhatók a Dráva-folyó Horvátországi oldalán is (Kevey & 
Csete, 2008).  

Kutatásunkban, különböző korú (0-20, 21-50, 51-80, 80 felett), gazdálkodás alatt 
álló állományokat vizsgáltunk, a baranyai Dráva-sík gyertyános-kocsányos tölgyesei-
ben, és a következő kérdésre kerestünk válaszokat: 
Az gazdálkodást jól indikáló erdei aljnövényzetben a Borhidi-féle szociális magatartás 
típusok és a Raunkiaer életformák eloszlása milyen arányt mutat az egyes korosztály-
okban és azok között? 

Anyag és módszer 

Kutatásunkat a baranyai Dráva-sík különböző korú gazdálkodás alatt álló, gyer-
tyános- kocsányos tölgyes állományaiban végeztük. A baranyai Dráva-sík (Dráva-sík 
kistáj része), alföldi jellegű táj, Baranya-megye Dél-Délnyugati részén. Déli irányból a 
Dráva folyó, északról a Baranyai-dombság, keletről a Villányi-hegység és annak előte-
re határolja (1. ábra). Néprajzi, gazdaságföldrajzi szempontból az Ormánság tájegység 
területét közel lefedi. Éghajlatára mediterrán, óceáni és kisebb mértékben kontinentá-
lis hatás jellemző, az évi átlaghőmérséklet 10,5 °C, az évi átlagos csapadékmennyiség 
750 mm. Növényföldrajzi szempontból a közép-európai flóraterület Pannonicum 
flóratartományának alföldi flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik, ezen belül egyes 
szerzők a dél-alföldi flórajárás (Titelicum) részének tekintik, míg mások önálló, 
Drávamenti flórajárásként (Dravense) különböztetik meg (Kevey, 2013).  

Vizsgálatainkhoz különböző korú (0-20, 21-50, 51-80, 80 év felett), gazdaságilag 
kezelt, gyertyános-kocsányos- tölgyes állományokat választottunk ki (1. ábra). A négy 
korosztály elkülönítése erdészeti üzemtervi adatok alapján történt. A mintavételi 
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helyek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy megfeleljen a vizsgált társulás kri-
tériumainak (Circaeo-Carpinetum Borhidi em. Kevey 2006) (Kevey, 2007a), és 
NATURA 2000 besorolású legyen. A 2014 nyarán felmért 48 mintavételi pont, kor-
osztályonkénti eloszlása a következő: 0-20 év (8 felvétel), 21-50 év (13 felvétel), 51-
80 év (13 felvétel), 80 év felett (14 felvétel). Az aljnövényzet vizsgálatához a kutató-
csoportunk által már korábban is alkalmazott erdőrezervátum protokollt használtuk 
(Horváth el al., 2012). A vizsgálat során, minden mintavételi pontban 30 db 0,5 m2 
területű, kör alakú mintavételi egység (kvadrát) segítségével végeztük el az aljnövény-
zet felmérését. Ennek során 28 db kvadrátot a mintavételi ponttól számított 6 m 
sugarú körön belül szisztematikus rendszerben helyeztünk el, 2 db kvadrát pedig 
random került elhelyezésre.  

 
1. ábra. A Dráva-sík vizsgált területe 

A kvadrátokban feljegyeztük az előforduló fajokat (Simon, 2000) és megbecsültük a 
borításukat Braun-Blanquet skála alkalmazásával. 
Az adatok feldolgozása során a Braun-Blanquet skála értékeit %-os értékekké kon-
vertáltuk, majd a kapott adatokból csoporttömeget számoltunk. Az egyes fajokhoz 
hozzárendeltük a Raunkiaer életforma (Király et al., 2009) és a Borhidi-féle szociális 
magatartás (Borhidi, 1993) típusokat. Raunkiaer életformatípusok a növények élet-
forma-osztályozására szolgáló rendszer. A Raunkiaer rendszer osztályozásának alapja 
a növény növekedési pontjának (rügy - átvészelő szerv) elhelyezkedése a számára 
ellenséges időszakokban (hideg évszak, száraz évszak), azaz ,hogy áttelelő szerveik a 
megfelelő elhelyezkedésükkel, megfelelően képesek legyenek, átvészelni, ezen kritikus 
időszakokat (Raunkiaer, 1934). A szociális magatartás típusok a növényfajoknak a 
társulásokban betöltött szerepén alapulnak. A társulásban előforduló típusok arányá-
ból következtethetünk a társulás ökológiai információkban való gazdagságára, termé-
szetességi állapotára, stabilitására, niche-terek feltöltöttségére, a társulás regenerációs 
készségére és kapacitására, zavartságára, a természetes állapottól való eltérés mértéké-
re (Borhidi, 1993). A hazai flórára Borhidi Attila dolgozta ki a szociális magatartás 
típusok 10 kategóriát magába foglaló rendszerét, Ellenberg (1974) és Zólyomi (1967) 
munkáit továbbfejlesztve (Bartha, 1995).  
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A térképek elkészítéséhez, az adatok feldolgozásához és statisztikai értékeléséhez 
a következő programokat használtuk: Past 2.16 (Hammer és mtsai., 2001), Microsoft 
Excel 2010 és Google Earth v. 7.1.2.2041. 

Eredmények 

Szociális magatartás típusok 

A vizsgálat során felmért 48 mintapontban összesen 126 fajt találtunk. Melyek 
közül 94 faj lágyszárú (74,6 %), 32 faj (25,4 %) pedig a fás szárúak közé tartozik. A 
csoportömeg adatokból számolt szociális magatartás típusok (Borhidi, 1993) vizsgála-
ta alapján megállapítható (2. ábra), hogy az idősebb korosztályokban (21-50, 51-80, 
81-XX) a generalista fajok (G) (pl.: Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Galeobdolon luteum, 
Hedera helix) dominanciája jellemző, arányuk a 21-50 év közötti korosztályban a leg-
magasabb (72,6 %).  

 
2. ábra Szociális magatartás típusok a vizsgált 

korosztályokban (csoporttömeg adatokra) 

A generalisták mellett a termé-
szetes zavarástűrők (DT) (pl.: 
Glechoma hederacea, Rubus caesius) 
és a kompetítorok (C) (pl.: 
Galium odoratum, Carex remota) 
fordulnak elő nagyobb tömeg-
ben. A honos gyomfajok (W), 
adventív (A) és invazív fajok 
(I), valamit a ruderális (RC) és 
agresszív (AC) kompetítorok 
aránya a három idősebb kor-
osztályban nem éri el a 2 %-ot. 
A 0-20 év közötti korosztály a  

szociális magatartás típusok alapján élesen elkülönül a másik három korosztálytól 
Ebben a típusban az agresszív (AC) (pl.: Solidago gigantea, Erigeron annuus) és ruderális 
(RC) (pl.: Calamagrostis epigeios) kompetítorok dominanciája jellemző, arányuk 60 % 
feletti. A generalisták (G), kompetítorok (C) és specialisták (S) aránya együtt 24 %. 
Egy terület növényzetét, 
ezen keresztül annak álla-
potát jól jellemezhetjük, 
ha megvizsgáljuk degra-
dáltságának mértékét, 
valamit a természetközeli 
állapotra utaló fajok ará-
nyát. A degradáltságot 
(3/a. ábra) a szociális 
magatartás típusok alap-
ján, a zavarástűrő termé-
szetes gyomfajok (DT),  

 
3. ábra Degradáltságot (a) és természetközeli állapotot (b) indikáló 

fajok aránya 

a természetes gyomfajok (W), a ruderális kompetítorok (RC) és az agresszív tájidegen 
inváziós fajok (AC) borítás értékeinek arányával határoztuk meg (Morschhauser, 
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1995). A természetközeli állapotra utaló fajok arányát (3/b. ábra) a specialista (S), és a 
kompetítor (C) fajok arányával határoztuk meg. A kapott eredményeket box-plot 
segítségével ábrázoltuk (3. a,b ábra). 
A csoporttömeg alapján a degradációra utaló fajok (DT, W, I, RC, AC) aránya (3/a. 
ábra), a 0-20 közöttikorosztályban 76,2 %, a többi korosztályban ennél jelentősen 
alacsonyabb, jellemzően 25 % alatti. A különbség a 0-20 év közötti és az idősebb 
korosztályok között, az alkalmazott nemparametrikus Kruskal-Wallis teszt alapján 
szignifikáns (p<0,05), míg az idősebb korosztályok nem különülnek el egymástól 
szignifikánsan. Ez különbség leginkább két a 0-20-as korosztályban domináns fajnak 
köszönhető (Solidago gigantea, Calamagrostis epigeios). 
A természetközeli állapotra utaló ”jó” fajok (S, C) (pl.: Acer tataricum, Carex remota, 
Deschampsia cespitosa, Ulmus laevis) legnagyobb arányban (3/b. ábra) a 80 évnél idősebb 
korosztályban találhatóak meg (16,6 %), de jelen vannak a legfiatalabb korosztályban 
is (5,6 %). A korosztályok közötti különbség, az alkalmazott nemparametrikus 
Kruskal-Wallis teszt alapján nem szignifikáns (p>0,05). 
 
Raunkiaer életformák 

A Raunkiaer életforma típusok (4. ábra) alapján a 0-20 év közötti korosztályban 
az évelő növények (Hemicryptophyta – He) abszolút dominanciája jellemző (83,1 
%), mint ahogy ez jellemző az egész ország területére. Ezek a fajok jellemzően évelő 
fűfélék (pl.: Calamagrostis epigeios, Agrostis stolonifera) és kétszikűek (pl.: Solidago gigantea, 
Galium mollugo). Az idősebb korosztályokban az évelők (He) aránya alacsonyabb 
(Carex sylvatica, Pulmonaria officinalis), helyüket a fák (MM) és cserjék (M) veszik át.  

 

4.ábra Raunkiaer életforma típusok 

A bekövetkező váltás legfőbb 
oka, a lomkorona szint záródása, 
ezáltal fénykedvelő évelő fajok - 
legfőképpen a fűfélék - kiszoru-
lása, mely teret enged a lombko-
rona árnyalását jobban tűrő fás 
szárú újulat, illetve az erdei éve-
lők megjelenésének. Az egyéves 
(Th) fajok (pl.: Erigeron annuus, 
Galium aparine) minden korosz-
tályban megtalálhatók, arányuk 
nem éri el az 5 %-ot, ezek a

fajok jellemzően a zavart területekre jellemző gyomfajok közül kerülnek ki. A 
geofitonok (Ge) (pl.: Circaea lutetiana, Polygonatum latifolium) minden korosztályban 
megtalálhatók, arányunk erdő korának növekedésével nő, legnagyobb mennyiségben 
(6,6 %) a legidősebb (80 év felett) korosztályban találhatóak meg. 

Következtetések 

Vizsgálatunk során kimutattuk, hogy az általunk tanulmányozott 4 korosztály 
közül, a legfiatalabb (0-20 év) esetében tapasztalható a legnagyobb különbség a többi 
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csoporthoz képest. A különbség legfőbb oka a véghasználat következtében fellépő 
zavarás, mely során a megváltozott környezeti feltételek új fajok számára biztosítot-
ták a megfelelő élőhelyet. Hozzánk hasonlóan Barkham (1992), Halpern (1989) és 
Kirby (1990) munkáiban is olvashatjuk, hogy a véghasználatot követően (többletfény 
és zavarás hatására) a fűfélék és egyéb ruderális fajok tömegessé válnak. Kolonizáció-
juk legtöbb esetben a közelben található nyílt (mezőgazdasági, végvágás) területekről, 
vagy erdei utakról történik (McIntyre et al., 1995), ez különösen intenzív lehet egy 
olyan mozaikos tájban, mint a Dráva-sík. 

A szociális magatartás típusok és Raunkiaer életformák alapján is, a legfiatalabb 
korosztály éles elkülönülése tapasztalható. Ennek oka a véghasználat következtében 
bekövetkező diszturbancia, mely az élőhely degradációjához, ezáltal az agresszív és 
ruderális kompetítorok, valamint az invazív fajok megjelenéséhez vezet (Halpern, 
1989; Heinrichs & Schmidt, 2009). Az 50 (51-80, 81-XX) évnél idősebb erdőkben, 
szinten tapasztalható a zavarástűrő fajok mennyiségének növekedése, melynek leg-
főbb oka a természetes úton történő erdőfelnyílás (idős fák kidőlése), és az ismétlődő 
gyérítések (törzskiválasztó és növendékfokozó) hatására megnövekedő diszturbancia. 
Az erdei fajok többsége képes alkalmazkodni a megváltozott környezeti feltételekhez 
(Brunet et al., 1996, 1997), jól mutatja ezt, hogy a zárt erdőkre jellemző zavarástűrő 
és generalista fajok véghasználatot követően évekkel később is megtalálhatók a terü-
leten (pl.: Carex sylvatica, Rubus caesius). A végvágáson alapuló erdőgazdálkodás legna-
gyobb hatással a gyenge diszperziós képességgel rendelkező specialista fajokra, azon 
belül is a zárterdő specialista fajokra van, de lokális léptékben a generalista és 
kompeptítor fajok eltűnéséhez is vezethet (Halpern & Spies, 1995; Heinrichs & 
Schmidt, 2009, Hermy et al. 1999, von Oheimb & Härdtle 2009). 

Kutatásunk tapasztalati alapján elmondható, hogy a véghasználaton alapuló er-
dőgazdálkodás (az erdő típusától függetlenül) jelentős hatással van az erdő aljnö-
vényzetére, megállapításunk számos nemzetközi kutatás eredményével összhangban 
van (Aude & Lawesson, 1998; Halpern, 1989; Heinrichs & Schmidt 2009; von 
Oheimb & Härdtle, 2009). A gyertyános-kocsányos tölgyesek állománydinamikájára 
vonatkozó ismereteink szegényesek, természetközeli módon történő felújíthatóságuk 
további kutatások tárgyát képezi ezen vizsgálatokban - a kocsányos tölgy felújítható-
sága mellett - törekedni kell a társulásra jellemző lágyszárú fajok vizsgálatára is. A 
jövőben a végvágáson alapuló erdőgazdálkodás helyett a természetközelibb, lékes 
felújítóvágáson, vagy szálaláson alapuló erdőgazdálkodási technológiák alkalmazása 
ajánlott, melyek kisebb mértékű zavarást okoznak az aljnövényzetben, ezáltal keve-
sebb teret engednek zavarástűrő vagy invazív fajok számára. 
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