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Az MTA Ökológia Kutatóközpont Tanulmányai a kutatóközpontban folyó tudományos 
kutatásokba enged betekintést kutatóknak, gyakorlati szakembereknek, döntéshozók-
nak és a széles olvasóközönségnek. E sorozat keretében magyar nyelvű összefoglaló 
tanulmányokat jelentetünk meg a kutatóközpont szakemberei által koordinált tudomá-
nyos kutatásokról, amelyek az ökológiai változatos szakterületeit érintik. 

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont három Intézetből áll:

Balatoni Limnológiai Intézet 
(Tihany)

Duna-kutató Intézet 
(Budapest, Debrecen) 

Ökológiai és Botanikai Intézet 
(Vácrátót).

A félszáraz, cseres-kocsánytalan tölgyesek ökológiai jellemzőit vizsgáltuk az Északi-közép-
hegységben. Néztük, hogy milyen környezeti tényezők és faállomány-jellemzők befolyásolják 
a gyepszint összetételét, hogy közel négy évtized közvetlen emberi beavatkozástól mentes 
időszak milyen hatással van egy cseres-kocsánytalan tölgyes faállományának szerkezetére, 
összetételére, valamint azt, hogyan alakul a holtfa mennyisége kezelt gazdasági erdőkben és 
több évtizede felhagyott állományokban.

A lágyszárú fajok előfordulását elsősorban a lombkorona záródás, a fák mérete és a cserje-
szint fejlettsége határozta meg, a legfontosabb állományjellemzők tehát a páratartalommal és 
a fényviszonyokkal vannak kapcsolatban.

Negyven év spontán fejlődés túl rövid idő ahhoz, hogy egy felhagyott, idős, félszáraz töl-
gyesben változatos fajösszetétel és faállomány-szerkezet alakuljon ki. Ehelyett egy kétszintű, 
fajösszetételében még viszonylag szegény állomány jött létre, amelynek felső lombkorona-
szintjét három tölgyfaj, az alsót leginkább a mezei juhar alkotja. A szerkezeti jellemzők közül a 
holtfa reagált leggyorsabban a felhagyásra. 

A rendszeres erdészeti kezelés alatt álló félszáraz tölgyesekben az összes holtfa átlagos 
mennyisége 11 m3/ha, míg a több évtizede felhagyott állományokban 45 m3/ha, amely meg-
közelíti vagy el is éri a hasonló termőhelyű, érintetlen erdőkben található szintet. Ugyanakkor 
a természetes erdőkben a lebomlott, erősen korhadt holtfa aránya jóval nagyobb, mint az álta-
lunk vizsgált felhagyott erdőkben.
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Közép-Európában a száraz és félszáraz tölgye-
sek nagy változatosságban találhatók, ökológiai 
niche-ük az üde kevert erdők és a száraz, felnyí-
ló tölgyesek között van (Borhidi 2003, Roleček 
2005). A magyarországi hegy-dombvidékek jel-
lemző élőhelyei (ÁNÉR 2011: L1 – Mész- és me-
legkedvelő tölgyesek, L2a – Cseres-kocsánytalan 
tölgyesek, Bölöni et al. 2011, Natura 2000: 91H0 
– Pannonian woods with Quercus pubescens, 
91M0 – Pannonian-Balkanic turkey oak-ses sile 
oak forests, European Commission DG Environ-
ment, 2013), állományaikban az uralkodó fafajok 
a négy hazai tölgyfaj (cser-, kocsánytalan, moly-
hos és kocsányos) közül kerülnek ki.

A félszáraz, hegy- és dombvidéki tölgye-
sek jelenlegi hazai összes kiterjedése 180 000 
ha körüli (Bölöni et al. 2008, 2011). Közülük a 

cser- és kocsánytalan tölgy által együttesen uralt 
„cse res-kocsánytalan tölgyesek” a legnagyobb 
kiterjedésűek (min. 135 000 ha, az erdőterület 
7%-a), az állományok jelentős része (min. 85 000 
ha) az Északi-középhegységben található. A 
cseres-kocsánytalan tölgyes a természetközeli 
erdei élőhelytípusok közül a második leggya-
koribb Magyarországon, amely biodiverzitás-
megőrzési és kulturális szempontból is jelentős. 
A két fafaj gazdaságilag is fontos, a cser összes 
élőfakészlete 44,3 millió, a kocsánytalan tölgyé 
45,0 millió m3 (Kottek 2008), ebből mintegy 30 
millió m3 (az ország összes élőfakészletének 8%-
a) eshet a két fafaj által uralt cseres-kocsányta-
lan tölgyesekre.

A cser- és kocsánytalan tölgy uralta erdők faj-
összetétele botanikusok által jól feltártnak mond-

Előszó
Bölöni János
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ható a Kárpát-medencében (pl. Chytry 1997, 
Coldea & Pop 1996, Karrer & Kilian 1990, Roleček 
2005), így hazánkban is (pl. Kun 2000, Borhidi 
2003, Kevey 2008). Az erdőtípus jellemző, bár 
többnyire csak alacsony elegyaránnyal és nem 
minden állományban előforduló elegyfafajai a me-
zei juhar, a barkócaberkenye, a virágos és a magas 
kőris, a kis- és nagylevelű hárs, a molyhos tölgy, 
a gyertyán, valamint a Dél-Dunántúlon az ezüst-
hárs. A gyakran jól fejlett cserjeszintben a fafajok, 
elsősorban az elegyfajok fi atal egyedei mellett az 
egybibés galagonya, a húsos som, a kökény és a 
fagyal a legjellemzőbb. Az általunk vizsgált állo-
mányok gyepszintjének leggyakoribb fajai a ligeti 
perje, az egyvirágú gyöngyperje, az erdei ebír, az 
ösztörűs veronika, az erdei szamóca, a fénytelen és 
a közönséges galaj, a sátoros margitvirág, valamint 
az illatos és erdei ibolya.

Tölgyesek természetes dinamikájának, szer-
kezetének leírásával sok tanulmány foglalkozik, 
ezekben azonban elsősorban különféle üde, ele-
gyes tölgyeseket vizsgálnak. Mind az erdészeti 
kezelés alatt álló, mind a felhagyott, illetve őser-
dő jellegű félszáraz, tölgy uralta európai erdők-
ről igen hiányos ismeretekkel rendelkezünk. A 
hiányok a faállomány változatossága, szerkezete 
és dinamikája terén a legszembetűnőbbek, de je-
lentkeznek a gyepszint és cserjeszint szerkezete, 
részben összetétele terén is. Mindez kihat arra is, 
hogy keveset tudunk a száraz tölgyesek termé-

szetes körülmények közötti dinamikájáról, külö-
nösen felújulásáról.

Ezek az okok játszottak szerepet abban, hogy 
immár több mint egy évtizede vizsgáljuk kisebb-
nagyobb intenzitással az Északi-középhegység-
ben a félszáraz, cseres-kocsánytalan tölgyeseket. 
Kutatásaink eleinte az erdőrezervátumok mag-
területére korlátozódtak, ahol felhagyott, a ter-
mészeteshez fokozatosan közelítő szerkezetű és 
dinamikájú állományokat vizsgáltunk. Később a 
kutatást kiterjesztettük a gazdasági erdőkre is, 
ahol rendszeres erdőgazdálkodás folyik.

Az elmúlt mintegy tíz évben szerzett legfonto-
sabb ismereteinkből válogattunk ebbe a kötetbe. A 
továbbiakban bemutatjuk, hogy a kezdeti adataink 
alapján mi befolyásolja leginkább cseres-kocsány-
talan tölgyesek gyepszintjének összetételét, mi-
lyen környezeti tényezőknek van erre a leginkább 
kimutatható hatása. Második tanulmányunkban 
azt vizsgáljuk, hogy közel négy évtizedes háborí-
tatlan fejlődés után egy cse res- kocsánytalan töl-
gyes faállományának szerkezete mennyire és mi-
lyen tulajdonságaiban került kimutathatóan köze-
lebb a természetes erdők szerkezetéhez, és milyen 
szerkezeti és összetételi jellemzők alapján áll még 
mindig közelebb a gazdasági erdőkhöz. Végül az 
erdei élet közösségek egyik legfontosabb összete-
vőjének, a holtfa mennyiségének alakulását mu-
tatjuk be északmagyarországi kezelt és felhagyott 
fél száraz tölgyesek esetében.
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Bevezetés
A római kor óta az emberiség egyre nagyobb ha-
tással van környezetére (Bengtsson et al. 2000, 
Rackham 2000, Szabó 2005). A különböző erdő-
használati módok – fakitermelés, tűzifa- és avar-
gyűjtés, legeltetés, vadászat – jelentősen meg-
változtatták erdeink fajösszetételét, szerkezetét, 
dinamikáját (Rubio et al. 1999, Bengtsson et al. 
2000). Az erdei körülményekhez alkalmazkodott 
fajoknak természetes élőhelyük csökkenésével, 
fragmentációjával és új bolygatási rendszerrel 
kell szembe nézniük. A megváltozott környezeti 
feltételek sokkal inkább kedveznek a jó kolonizá-
ciós képességű generalista fajoknak, mint a gyen-
ge reprodukciós képességű és rosszul terjedő er-
dei specialistáknak (Hermy et al. 1999, Bengtsson 
et al. 2000). A magoncok megtelepedése és nö-
vekedése, az újulat fajösszetétele, és ezek térbeli 
és időbeli mintázata képezi az erdődinamika és 
regeneráció alapját. A lágyszárú fajok jelentősen 
hozzájárulnak az erdő növényzetének diverzitá-
sához, primer produkcióhoz, szén raktározáshoz 
és tápanyag ellátáshoz; továbbá élőhelyként és 
táplálékként szolgálnak számos élőlénycsoport 
számára (Whigham 2004). Ezen túl a lágyszárú 
fajok rövid életciklusa miatt a gyepszint viszony-
lag gyorsan reagál a környezet változásaira, így 
potenciális ökológiai indikátornak tekinthetők 
(Standovár et al. 2006, von Oheimb & Härdtle 
2009). Elengedhetetlen tehát, hogy megértsük a 
gyepszint fajösszetételét meghatározó állomány-
jellemzőket. A legfontosabb környezeti változók, 
amik a gyepszint növényzetére közvetlenül hatás-
sal vannak a talaj jellemzők (pl. alapkőzet típusa, 
pH, tápanyag tartalom, talajnedvesség), a fény 

mennyisége és mintázata, illetve a propagulum 
források elhelyezkedése. A faállomány és a cserje-
szint szerkezete és fajösszetétele jelentős hatással 
van a felsorolt állomány jellemzőkre (Rogers et al. 
2008, Van Calster et al. 2008). A lombkorona és 
a cserjeszint szerkezete és fejlettsége meghatá-
rozza a gyepszintre jutó fény mennyiségét (Horn 
1971, Barkman 1992, Barbier et al. 2008, Tinya et 
al. 2009), az avar mennyisége és minősége pedig 
befolyásolja a talaj nedvességét, hőmérsékletét, 
a pH-t és C : N arányt (Sharpe et al. 1996, Graae 
& Heskjaer 1997). A különböző bolygatási típu-
sok közvetett és közvetlen módon is módosítják 
a növényzeti szintek fajösszetételét és szerkeze-
tét. Számos tanulmány tárgyalja a gyepszint di-
verzitásának változását az olyan emberi bolyga-
tások hatására, mint az erdőgazdálkodás (Brunet 
et al. 1996, Decocq et al. 2004, 2005, Van Calster 
et al. 2008, von Oheimb & Härdtl 2009), vagy a 
nagy létszámú vadállomány (Chytrý & Danihelka 
1993, Rooney & Waller 2003, Kramer et al. 2006).

Míg a faállomány és lágyszárú szint kapcsola-
ta üde erdőkben jól feltártnak tekinthető (Graae 
& Heskjaer 1997, Härdtle et al. 2003, Standovár 
et al. 2006, Burrascano et al. 2011, Kelemen et al. 
2012), száraz, félszáraz, tölgy uralta erdők eseté-
ben ismereteink sokkal hiányosabbak. Vizsgála-
tunk során szeretnénk feltárni az erdőszerkezet 
(fafajösszetétel, faállomány-szerkezet, cserjeszint, 
topográfi a) és a gyepszint fajösszetétele köz-
ti kapcsolatot, továbbá célunk, hogy meghatá-
rozzuk az újulat és a lágyszárúak közösségének 
fajösszetételét meghatározó legfontosabb állo-
mányjellemzőket.

Állományjellemzők hatása 
a gyepszint fajösszetételére cseres-
kocsánytalan tölgyes erdőkben
Ádám Réka, Ódor Péter és Bölöni János
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Módszer
Vizsgálati terület
A vizsgált területek a Bükk-hegység déli részén, 
300–600 m tengerszint feletti magasságon he-
lyezkednek el. A kocsánytalan tölgy és csertölgy 
uralta területeken az éves csapadék mennyiség 
600–700 mm, az éves átlagos középhőmérséklet 
8,5 ˚C (Mersich et al. 2002). A januári átlagos kö-
zéphőmérséklet –4,1˚C és –3,4˚C, a júliusi 17,7–
19,2˚C között változik (Mersich et al. 2002). A 
területek nagy részén mészkő alapkőzet találha-
tó, csak néhány mintavételi pontnál jelenik meg 
dolomit, agyag, illetve homokkő (Balogh 1963), 
a talaj típusa döntően barnaföld és rendzina 
(AESz, Erdőállomány Adattár).

Mintavétel

Harmincegy erdőrészletet jelöltünk ki a Bükkben, 
rétegzett random mintavétellel az Erdőállomány 
Adattár segítségével. A kiválasztott állományok 
azonos erdőtípusban, tengerszint feletti magassá-
gon (300–600 m) találhatók, az északias kitettségű 
területeket kizártuk a vizsgálatból. A leválogatást 
a faállomány kora alapján végeztük, ami a teljes 
mintán belül többé-kevésbé egyenletesen oszlott 
meg 48 és 150 év között. Az állományokat három 
korcsoportba soroltuk: a fi atal (80 év alatti), és az 
idős (80–119 éves) állományok jelenleg is erdé-
szeti kezelés alatt állnak. A felhagyott (120 évnél 
idősebb) állományokban legalább 40 éve nem tör-
tént erdészeti beavatkozás, ezeket két erdőrezer-
vátum magterületén jelöltük ki (Kecskés-Galya 
Erdőrezervátum, Vár-hegy Erdőrezervátum, Hor-
váth & Borhidi 2002, www.erdorezervatum.hu). 
Százhuszonkét mintavételi pontot tűztünk ki, a 
mintapontokat egymástól, továbbá az utaktól és 
az erdőszéltől is legalább 50 m távolságra helyez-
tük el a szegélyhatás elkerülése érdekében.

A növényzeti felmérést négy szinten végez-
tük: (1) faállomány – 5 cm mellmagassági átmé-
rőnél nagyobb fásszárúak; (2) magas cserjeszint 
– 130 cm-nél magasabb, de 5 cm mellmagassági 
átmérőnél kisebb fásszárúak; (3) alacsony cser-
jeszint – 50 cm-nél magasabb, 130 cm-nél ala-
csonyabb fásszárúak; (4) gyepszint – 50 cm-nél 
alacsonyabb fásszárúak és lágyszárú fajok. A 
gyepszint vizsgálatára 2009 nyarán, míg a faállo-
mány és a két cserjeszint felmérésére 2009 tava-

szán és őszén került sor. A mintavételi elrende-
zést az 1. ábra mutatja. A faállomány felmérését 
a teljes mintavételi területen, 500 m2 területű 
körön belül végeztük. Minden fa esetében felje-
gyeztük a fajt, kerületet, egészségügyi állapotot 
(az egészséges, törzssérült, lombkorona-sérült, 
törzs és lombkorona sérült, illetve álló holtfa ka-
tegóriákat alkalmazva), továbbá, hogy a fa felér-e 
a lombkorona szintbe (uralkodó), vagy ennél ala-
csonyabb (alászorult). A fekvő holtfa felmérést 
vonalmenti (line-intercept) módszerrel végeztük 
a mintapont közepétől induló három irányba (0°, 
120° és 240°, Warren & Olsen 1964, van Wagner 
1968, Ståhl et al. 2001) induló 12,6 m hosszú vo-
nal mentén. A lombkorona záródását szférikus 
denziométer segítségével, egységesített módon 
mértük: négy ponton (a mintapont közepétől 5,6 
m-re a főégtájak felé), észak, kelet, dél és nyugat 
felé nézve (Lemmon 1956). Ezáltal 16 lombkoro-
na záródás értéket kaptunk, amit már megbízha-
tó becslésnek tekintettünk. Minden mintavételi 
pontnál megmértük 1–3 átlagos fa magasságát 
Haglöf Vertex III magasság- és távolságmérővel. 
A cserjeszintek esetében fajonkénti egyedszámot 
jegyeztünk fel. A magas cserjeszintet egy 100 m2 
területű almintában, míg az alacsony cserjeszin-
tet négy, a középponttól 5,64 m-re, főégtájak felé 

1. ábra. Mintavételi elrendezés. A körök szimbolizálják a min-
tavételi egységeket: nagyméretű kör (r = 12,6 m) – faállo-
mány; közepes méretű kör (r = 5,6 m) – magas cserje szint; 4 
kisebb kör (r = 1,5 m) – alacsony cserje szint; 28 kisméretű kör 
(r = 0,4 m) – gyepszint; négy kereszt – lombkorona záródás 
mérés pontjai.
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elhelyezkedő, egyenként 7 m2 területű kvadrát-
ban mintáztuk meg. A gyepszint felméréséhez 
összesen 28 db 0,5 m2 területű kört helyeztünk 
el a középponttól számított 4, 7 és 11 m sugarú 
kör mentén. Minden almintában a fajok prezen-
cia/abszencia adatait jegyeztük fel. Az elemzé-
sek során a teljes fajnevek helyett a nemzetség 
és a fajnév első három-három betűjéből alkotott 
rövidítéseket használtuk (1. és 2. függelék). Az 
abio tikus jellemzők közül a kitettséget, illetve a 
terület lejtésének mértékét jegyeztük fel.

Adatfeldolgozás

A magyarázó változók és a vizsgált közösségek 
kapcsolatát Redundancia Analízissel (RDA) tár-
tuk fel; előzetes vizsgálatként Főkomponens Ana-
lízist (PCA) és „Detrendált” Korreszpondencia 
Elemzést (DCA) alkalmaztunk (Podani 2000, 

Ter Braak & Smilauer 2002). A lágyszárúakat és 
a fásszárú újulat fajait elkülönítve elemeztük, az 
egyes fajok fontosságát a lokális frekvencia érté-
keikkel fejeztük ki. A ritka fajokat kihagytuk, így 
összesen 51 lágyszárú és 22 fásszárú faj került 
bele a többváltozós elemzésekbe. A magyarázó 
változók korrelációját előzetesen teszteltük, az 
erősen korreláló környezeti változókat kizár-
tuk az elemzésből (1. táblázat). A Redundancia 
Analízis során manuális szelekciót használtunk 
a lehetséges magyarázó változókra. A kanoni-
kus változók modellen belüli variancia lefedését 
Monte Carlo szimuláción alapuló F statisztiká-
val vizsgáltuk 1000 permutációt alkalmazva.  A 
szelekciót követően az összes kanonikus tengely 
szignifi kanciáját az előzőekhez hasonlóan tesz-
teltük (Ter Braak & Smilauer 2002). Az elemzé-
sekhez Canoco 4.5 programot használtunk (Ter 
Braak & Smilauer 2002).

Eredmények
A vizsgálati területen a gyepszintben összesen 
183 lágyszárú és 31 fásszárú faj fordult elő. A 
mintavételi pontokon átlagosan 29 lágyszárú fajt 
találtunk, a legalacsonyabb fajszám 7, a legma-
gasabb 56 volt. A fásszárúak esetében az átlagos 
érték 10 volt, a legfajszegényebb mintaponton 2, 
míg a legfaj gaz dagabb mintaponton 17 faj for-
dult elő. A leggyakoribb lágyszárú fajok a csomós 
ebír (Dactylis glo merata), egyvirágú gyöngyper-
je (Melica unifl ora), borsfű (Clinopodium vul-

gare), fénytelen galaj (Ga lium schultesii), erdei 
szamóca (Fragaria vesca), erdei gyömbérgyökér 
(Geum urbanum), ösztörűs veronika (Veronica 
ch amaedrys), ligeti perje (Poa nemoralis), és az 
illatos ibolya (Viola odorata) voltak. A fásszárú 
fajok közül az újulatban legtöbbször mezei ju-
har (Acer campestre), csertölgy (Quercus cerris), 
gyepűrózsa (Rosa canina), húsos som (Cornus 
mas), magas kőris (Fraxinus excelsior) és fagyal 
(Ligustrum vulgare) fordult elő.

Gyepszint felmérés felhagyott állományban.Gyepszint felmérés viszonylag fi atal (65 éves) homogén 
szer kezetű, kezelt gazdasági erdőben.
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Mindkét cserjeszint esetében a leggyakoribb 
fajok a közönséges fagyal, a húsos som, a gye-
pűrózsa, a mezei juhar és az egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna) voltak. Az alacsony cser-
jeszintben az átlagos denzitás 12  000 tő hektá-
ronként, a legalacsonyabb érték 0, a legmagasabb 
59 000 volt. A magas cserjeszint esetében az át-
lagos érték 2000 tő/ha, a cserjében leggazdagabb 
területeken 8100 hajtást volt, míg a másik végle-
tet a cserjék teljes hiánya jelentette. (1. táblázat).

A faállomány uralkodó fajai a csertölgy és a ko-
csánytalan tölgy, míg a legfontosabb elegyfajokat 
a mezei juhar, a barkócafa (Sorbus torminalis), a 
molyhos tölgy (Quercus pubescens), a magas kőris 
és a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) jelen-
tette. A hektáronkénti tőszám átlagosan 600 volt, 
a legligetesebb állományban 125, a legsűrűbben 
2480. A faállomány magassága 13 és 27 m között 
mozgott, átlagos 21 m-es értékkel (1. táblázat).

1. táblázat. A magyarázó változók rövidítései és defi níciói
Rövidítés Magyarázó változók defi níciója Mértékegység Minimum Átlag Maximum
Lejt Lejtés fok 0 27 64
KitED Északi iránytól való eltérés fok 20 133 180
KitKN Keleti iránytól való eltérés fok 0 77 180
Mag Faállomány átlagos magassága m 13 20 27
ZarH Lombkorona záródás hiánya százalék 3,3 9,2 24,5
Atm A fák átlagos mellmagassági átmérője cm 11,2 23,0 48,1
Atmcv A fák mellmagassági átmérőjének variációs 

koeffi ciense
– 0,09 0,50 1,18

UrAtm Az uralkodó fák átlagos mellmagassági 
átmérője

cm 13,4 33,6 55,6

UrAtmcv Az uralkodó fák mellmagassági átmérőjének 
variációs koeffi ciense

– 0,02 0,18 0,57

Al Alászorult fák aránya százalék 0 39 85
FaDiv Fa fajok Shannon diverzitása  0 1,02 1,99
CSKTT Csertölgyek aránya a két uralkodó tölgyfajon 

belül 
százalék 0 42 100

Bet Beteg fák aránya százalék 0 13 50
HoltA Álló holtfa mennyisége m3/ha 0 18,8 127,3
HoltF Fekvő holtfa mennyisége m3/ha 0 26,5 273,8
MCs Magas cserjék denzitása tő/ha 0 2043 8100
ACs Alacsony cserjék denzitása tő/ha 0 11938 59000
CsDiv Cserje fajok Shannon diverzitása  – 0 1,18 2,24

Száraz erdei és mészkerülő fajoknak kedvező fényben gazdag állományok.
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Fásszárú újulat

A PCA első négy tengelye által lefedett variancia 
74,1% volt, a mintavételi egységek nem képeztek 
csoportokat. A DCA tengelyek mentén a gradi-
ens hossza a függő változók szórásegységében 
kifejezve 2–3 közöttinek bizonyult. A fásszárú 
fajok és a háttérváltozók kapcsolatát vizsgáló 
RDA kanonikus tengelyeinek variancia lefedé-
se 43,2% (az első négy tengely variancia lefedé-
se: 15,6%, 11,7%, 9,6% és 3,4%). A fajösszetételt 
meghatározó legfontosabb háttérváltozóknak az 
alacsony és magas cserjék denzitása, a csertölgy/
kocsánytalan tölgy arány, a fák átlagos átmérő-
je és a fafaj diverzitás bizonyult (2. táblázat). A 
fásszárú fajok döntő többsége (C. monogyna, C. 
mas) – beleértve a csertölgyet is – a cserek ural-
ta, fejlett alacsony és magas cserjeszintű területe-
ken jelent meg (2. ábra). A közönséges fagyal (L. 
vulgare) magoncai leginkább az alacsony és ma-

gas cserjében gazdag állományokhoz kötődtek, 
míg a kökény (P. spinosa) újulatának megjelené-
séhez változatos fajösszetételű cserjeszintre, jól 
fejlett magas cserjeszintre és északias kitettségre 
volt szükség. A két leggyakoribb elegyfafaj – a 
mezei juhar és magas kőris – újulata elsősorban 
a magas fafaj diverzitású, változatos faállomány 
szerkezetű, délies oldalakon volt megtalálható. A 
kocsánytalan tölgy magoncai az általa uralt, ho-
mogén szerkezetű, nagy fákból álló ligetes állo-
mányokhoz kötődtek.

Lágyszárú fajok

A lágyszárú fajok esetében a PCA első négy ten-
gely variancia lefedése 59,6% volt, a mintavételi 
egységek ebben az esetben sem képeztek cso-
portokat és a DCA tengelyek mentén a gradiens 
hossza szintén 2 és 3 közti értéket vett fel. A 

2. táblázat. A gyepszint fásszárú fajösszetételét meghatározó szignifi káns háttérváltozók. A Redundancia Analízis (RDA) 
kanonikus tengelyeinek variancia lefedése 43,2%. Szignifi kancia szintek: *** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,1
Rövidítés Változó Variancia lefedés (%) F-érték
ACs Alacsony cserjék denzitása 12 15,86***
CSKTT Csertölgyek aránya a két uralkodó tölgyfajon belül  9 14,70***
Atm A fák átlagos mellmagassági átmérője  7 10,96***
FaDiv Fafajok Shannon diverzitása  5  9,40***
MCs Magas cserjék denzitása  4  6,46***
KitED Északi iránytól való eltérés  3  5,63***
UrAtmcv Az uralkodó fák mellmagassági átmérőjének variációs koeffi ciense  2  3,60**
CsDiv Cserje fajok Shannon diverzitása  1  2,90**

Általános és üde erdei fajoknak kedvező, sűrű cserjeszintű állományok.
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RDA során az összes kanonikus tengely a varian-
cia 35,9%-át magyarázta (az első négy kanonikus 
tengely variancia lefedése 19,5%, 7,8%, 2,6% és 
1,7%). A lágyszárúak fajösszetételét meghatározó 
legfontosabb háttérváltozók az összes fa, illetve 
az uralkodó helyzetű fák átlagos átmérője, a kele-
ti iránytól való eltérés, a lombkorona nyitottsága 
és a faállomány magassága (3. táblázat, 3. ábra). 
A száraz tölgyesekre és savanyú talajú terüle-

tekre jellemző fajok az első tengely jobb oldalán 
találhatóak, ezek a fajok a kevésbé zárt lombko-
ronájú, nagyméretű fákból álló, gyér cserjeszintű 
állományokban fordultak elő. Az üde és általá-
nos erdei fajok esetében a második tengely volt 
meghatározó, ezzel pozitív korrelációt mutattak. 
Ezek a lágyszárúak a nagy átmérőjű és magas 
uralkodó fákból álló, dús alacsony cserjeszintű, 
nyugatias kitettségű területekhez kötődtek.

3. táblázat. A gyepszint lágyszárú fajösszetételét meghatározó szignifi káns háttérváltozók. A Redundancia Analízis (RDA) 
kanonikus tengelyeinek variancia lefedése 35,9%. Szignifi kancia szintek: *** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,1
Rövidítés Változó Variancia lefedés F-érték

Atm A fák átlagos mellmagassági átmérője 14% 19,42***
KitKN Keleti iránytól való eltérés 5% 7,69***
UrAtm Az uralkodó fák átlagos mellmagassági átmérője 5% 6,72***
Lejt Lejtés 3% 3,76***
ZarH Lombkorona záródás hiánya 2% 4,38***
Mag Faállomány átlagos magassága 2% 3,50***
CsDiv Cserje fajok Shannon diverzitása 2% 3,34**
MCs Magas cserjék denzitása 2% 2,49**
ACs Alacsony cserjék denzitása 1% 3,40***

2. ábra. A magoncok és környezeti háttérváltozók biplot áb-
rázolása a Redundancia Analízis első és második tengelye 
mentén. A szignifi káns háttérváltozókat a vastag vonalak je-
lölik, a rövidítéseiket az 1. táblázat tartalmazza, a fajnevek 
rövidítéseiként a nemzetség és a fajnév első három-három 
betűjét használtuk (1. függelék). A Redundancia Analízis 1. 
kanonikus tengelyének variancia lefedése 11,7%, míg a má-
sodik tengely variancia lefedése 10,4%.

3. ábra. A lágyszárú fajok és környezeti háttérváltozók biplot 
ábrázolása a Redundancia Analízis első és második tenge-
lye mentén. A szignifi káns háttérváltozókat a vastag vonalak 
jelölik, rövidítéseiket az 1. táblázat tartalmazza, a fajnevek 
rövidítéseiként a nemzetség és a fajnév első három-három 
betűjét használtuk (2. függelék). A Redundancia Analízis 1. 
kanonikus tengelyének variancia lefedése 13,6%, míg a má-
sodik tengely variancia lefedése 4,9%.
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Értékelés
Fásszárú újulat
Eredményeink szerint a gyepszint fásszárú faja-
inak megjelenését a cserjeszint jellemzői, továb-
bá a faállomány szerkezete és fajösszetétele hatá-
rozta meg. Kirby (1988) kutatásai alapján szintén 
arról számol be, hogy a gyepszint változásaira 
elsősorban a fafajösszetétel és az állomány kor-
szerkezetének változása van hatással.

A két leggyakoribb elegyfafaj – a mezei juhar 
és a magas kőris – újulata elsősorban azokban az 
állományokban volt megtalálható, ahol aránylag 
magas a fafaj diverzitás, ami egyben a két faj ma-
gas faállománybeli arányát is jelenti. Ez a megfi -
gyelés a propagulum limitáció fontosságára utal, 
ami azzal az általános várakozással szemben áll, 
miszerint a szél által terjesztett termésű fajok re-
generációja nem függ szorosan az anyanövény 
közelségétől. Hermy et al. (1999) szintén arra a 
következtetésre jutottak, hogy erdei körülmények 
közt a diszperzió sokszor limitáló tényező lehet, 
még szél által terjesztett termésű fajok esetében is.

A gyakori cserje fajok azokon a területeken 
képeztek nagyobb mennyiségű újulatot, ahol leg-
alább az egyik cserjeszint jól fejlett volt. A fajok 
többségének termését nem szél terjeszti, így ért-
hető, hogy a propagulum forrás közelsége a fel-
újulás egyik legmeghatározóbb feltétele. A fagyal 
magoncai esetében a sűrű cserjeszint volt az egyik 
legfontosabb állomány jellemző. Ez a klonálisan is 
terjedő cserje a fényigényes fajoknál jobban tűri a 
dús cserjeszint alatti erősen árnyékos környezetet 
(Horváth et al. 1995, Roleček 2005, Bölöni et al. 
2011, Borhidi et al. 2012). A faállomány fajössze-
tétele szintén jelentős hatással volt a gyepszintben 
magjelenő cserjefajok előfordulására. Az egybi-
bés galagonya, a húsos som és a fagyal magoncai 
is elsősorban a csertölgy uralta állományokban 
voltak megtalálhatóak. Elképzelhető, hogy a talaj 
jellemzők és az alapkőzet típusa okozza mind a 
megfi gyelt tölgy arányt, mind a cserje magoncok 
előfordulását. A kökény (Prunus spinosa) magon-
cai – ellentétben a másik három gyakori cserje faj-
jal – a homogén, nagyobb fákból álló, ligetesebb, 
kocsánytalan tölgy uralta állományokban jelentek 

meg. A kökény alapvetően fényigényes, erdősze-
gélyekre jellemző cserje faj (Gencsi & Vancsura 
1992, Horváth et al. 1995, Simon 2000), így érthe-
tő, hogy a nyílt, fényben gazdagabb élőhelyekhez 
kötődik.

A kocsánytalan tölgy magoncai esetében a 
fafajösszetétel és a faállomány szerkezete volt 
meghatározó állományjellemző, a nagyobb mé-
retű fákból álló, ligetes területeken voltak meg-
találhatóak, ahol mind a fafaj diverzitás, mind 
a cser arány alacsony, azaz a kocsánytalan tölgy 
uralja a faállományt. Eredményeink szerint a faj-
nak a jelentősebb mennyiségű újulat létrehozá-
sához szüksége van az anyanövény közelségére. 
Az erdőgazdálkodás számára fontos lehet ez az 
erős diszperzál limitáltság, mivel a kocsánytalan 
tölgy felújítása sokszor nehézségekbe ütközik. 
A ligetes, homogén faállomány fényben gazdag 
gyepszintet eredményez, ami kedvez a kocsány-
talan tölgy felújulásának. A jelenség nem új ke-
letű, számos kutatás hozott hasonló eredményt. 
A fényigényes tölgy fajok esetében gyenge rege-
nerációs sikert tapasztaltak zárt állományokban, 
ami a fafajösszetétel átalakulásához vezet (von 
Oheimb & Brunet 2007, Tinya et al. 2009). Von 
Oheimb & Brunet (2007) zárt, fényben szegény 
erdőkben a kocsányos tölgyek (Quercus robur) 
csökkent újulását írja le, míg Schumann et al. 
(2003) vörös tölgy (Q. rubra) esetében mutatták 
ki, hogy lékekben erőteljesebb a regeneráció. Ro-
gers et al. (2008) szerint a tölgyfajok (Q. rubra, Q. 
velutina, Q. alba) faállománybeli aránya hosszú 
távú csökkenést mutat az erősen záródott lomb-
korona miatt.

A csertölgy magoncok – számos cserje fajhoz 
hasonlóan – a kevésbé savanyú, meszes talajokat 
részesítik előnyben (Gencsi & Vancsura 1992). 
Mivel a cserje fajok többségének hasonló az élő-
hely igénye, így érthető, hogy nagyobb mennyi-
ségű cser újulatot elsősorban dús cserjeszintű 
területeken találunk. A csertölgy újulatot meg-
határozó másik fontos állományjellemző a cserek 
faállománybeli aránya volt, ami ennél a fajnál is a 
diszperzál limitáltság jelenségére utal.
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Lágyszárú fajok

A faállomány és a gyepszint közt fennálló szoros 
kapcsolat általánosan elfogadottnak tekinthető 
(Tobisch & Standovár 2005, Barbier et al. 2008). 
Vizsgálatunk során a savanyúság tűrő (Hieracium 
laevigatum, Si le ne nutans stb.), és a száraz töl-
gyes fajok (Poa nemoralis, Clinopodium vulgare, 
Campanula persicifolia stb.) (Chytrý & Tichý 
2003) hasonló élőhelyhez kötődtek. Azokban 
az állományokban jelentek meg, ahol a fák át-
lagos átmérője nagyobb, a lombkorona kevésbé 
zárt, és legfeljebb ritkás cserjeszint található. 
Az eredmények alapján úgy tűnik, a gyepszintre 
jutó fény a legfontosabb környezeti változó, ami 
a száraz erdei fajok előfordulását meghatározza. 
A fény mennyisége és a gyepszint fajösszetéte-
le közti kapcsolat részben feltártnak tekinthető. 
Számos tanulmány alapján elmondható, hogy 
a fény mennyisége, mintázata és minősége az 
egyik legfontosabb állományjellemző, ami ha-
tással van a lágyszárú növényzet fajösszetételére 
és a fásszárúak regenerációjára (von Oheimb & 
Brunet 2007, van Calster et al. 2008, Tinya et al. 
2009). A lombkorona záródása, továbbá a faál-
lomány és a cserjeszint fajösszetétele alapvetően 
meghatározza a gyepszintet elérő fény mennyi-
ségét (Brunet et al. 1996, Maranón et al. 1999, 
Barbier et al. 2008, von Oheimb & Härdtle 2009). 
Azokban a ligetes állományokban, ahol a cserje-
szint is gyengén fejlett, több fény éri el az erdőta-
lajt, ami megnöveli a gyepszint diverzitását (von 
Oheimb & Härdtle 2009), továbbá a fényigényes 
és ruderális fajok arányát (Brunet et al. 1996, 
Tybirk & Strandberg 1999, Pérez-Ramos et al. 
2008). A lombkorona záródásával csökken a lágy-
szárú szint diverzitása és fajgazdagsága, továbbá 
a fényigényes fajok gyakorisága és borítása, ezzel 
párhuzamosan az árnyéktűrő és generalista fajok 
arányának növekedése fi gyelhető meg (Tybirk & 
Strandberg 1999, von Oheimb & Brunet 2007, 
Rogers et al. 2008). Von Oheimb & Härdtle 
(2009) szerint a lombkorona zártságának mér-
téke a gyepszint fajösszetételének és fajgazdag-
ságának egyik legjobb indikátora a mérsékelt övi 
erdőkben. A savanyúság tűrő fajok esetében a 
fénnyel való közvetett kapcsolat is elképzelhe-
tő. Sekély, savanyú talajon a fák és cserjék csak 
viszonylag alacsony egyedsűrűségben képesek 
megélni; a talaj jellemzői pedig közvetlen módon 

a gyepszint fajösszetételét is befolyásolják. A ta-
laj alacsony tápanyag tartalma a stressztűrő fajok 
számára kedvez (Dzwonko & Gawroński 2002). 
Brunet et al. (1996) szerint tölgy uralta erdők-
ben a gyepszint fajösszetételét elsősorban a talaj 
kémhatása határozza meg. Tybirk & Strandberg 
(1999) szintén azt hangsúlyozzák, hogy a talaj 
típusa az egyik legfontosabb környezeti válto-
zó, ami kialakítja a lágyszárú és moha közössé-
gek fajösszetételét. Ezen túl a tápanyag tartalom 
mennyisége és hozzáférhetősége jelentős hatás-
sal van a talaj mikrobiális és mikorrhiza közös-
ségére, így a gyepszint fajösszetételét közvetett 
módon is befolyásolja (Pérez-Ramos et al. 2008).

Az üde erdei lágyszárúak (Viola reichen ba-
chia na, Galium odoratum, Sanicula europea stb.) 
a sűrű cserjeszintű, zárt lombkoronájú területek-
hez kötődtek, ahol magasabb a páratartalom és 
kevesebb fény jut le a gyepszintre. Rogers et al. 
(2008) kimutatták, hogy azokban az állományok-
ban, ahol gazdag a cserjeszint, a páratartalom 
magasabb, ezáltal üde erdei fajok jelennek meg 
a gyepszintben. Vizsgálatunk során az üde erdei 
fajok a magasabb és nagyobb átmérőjű uralkodó 
fákból álló állományokban fordultak elő gyak-
rabban. A fák és cserjék denzitása meghatározza 
az avar mennyiségét is, míg fajösszetétele hatás-
sal van az avar kémhatására, a C : N arányára és a 
lebomlási sebességére (Graae & Heskjaer 1997). 
A faállomány és cserjeszint lombjának zártsága 
pedig az alsóbb szintek hőmérsékletét és pára-
tartalmát befolyásolja (Sharpe et al. 1996). Az 
állományszerkezet számos közvetett módon is 
hatással van a lágyszárú szint fajösszetételére: 
meghatározza a fény mennyiségét és mintázatát, 
illetve befolyásolja a talaj- és avarjellemzőket. A 
faállomány magassága és átmérője az állomány 
korával szoros összefüggésben lévő jellemzők. 
A különböző tanulmányok az állomány korának 
gyepszint diverzitására gyakorolt hatását vizs-
gálva egymásnak ellentmondó eredményekre ju-
tottak. Decocq et al. (2005) szerint a kornak nagy 
szerepe van a gyepszint fajösszetételének kiala-
kításában: a fakitermelést követően sok fajnak 
hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy újra meg-
jelenjen a területen. Az állomány korának növe-
kedésével a gyepszint diverzitása csökken ugyan, 
de a valódi erdei fajok (geofi tonok, árnyéktűrő 
és nedvesség igényes fajok) aránya növekszik. 
Az erdészeti beavatkozások intenzitásának és 
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az utolsó vágás óta eltelt időnek jelentős hatása 
van a lágyszárúak fajösszetételére (Fredericksen 
et al. 1999). Idősebb erdőkben a felhalmozódott 
avar javítja az élőhely minőségét, ahol az üde er-
dei fajok már megtalálják életterüket. Honnay et 
al. (1999) kimutatták, hogy az erdő kora befo-
lyásolja a talaj kémiai és fi zikai jellemzőit, ezál-
tal hatással van a növényzetre is. Tölgyek uralta 
erdőkben a talaj szervesanyag tartalma jelentő-
sen befolyásolja a lágyszárú szint növényzetét 
(Brunet et al. 1996). Ezzel ellentétben Graae és 
Heskjaer (1997) tanulmánya szerint 50–150 éves 
erdőkben az állomány korának nincs jelentős ha-
tása a gyepszint összetételére. Ford et al. (2000) 

kutatásuk során szintén arra a következtetésre 
jutottak, hogy a faállomány kora nem befolyásol-
ja a lágyszárú szint fajgazdagságát, diverzitását, 
sem az egyenletességét. Ito et al. (2004) eredmé-
nyei szerint a korábbi területhasználat felülírja a 
mikrotopográfi a és az erdőállományok jelenlegi 
szerkezetének hatását. Kutatásunk során a ki-
tettség a gyepszint fajösszetétele szempontjából 
fontos állomány jellemzőnek bizonyult, az üde 
erdei fajok a nyugatias területeken fordultak elő 
nagyobb gyakorisággal. A jelenség magyarázata 
az lehet, hogy az eső általában nyugati irányból 
érkezik, a nyugati oldalakon párásabb mikroklí-
mát hozva létre.

Következtetések
A lágyszárú fajok előfordulását elsősorban a 
lomb korona záródás, a fák mérete és a cserje-
szint fejlettsége határozta meg, a legfontosabb 
állományjellemzők tehát a páratartalommal és a 
fényviszonyokkal vannak kapcsolatban. A sava-
nyúság tűrő és a száraz erdei fajok a fényben gaz-
dag, ligetes állományokhoz kötődtek, míg az üde 
erdei lágyszárúak a magas faállományú és nyuga-
tias kitettségű területeken fordultak elő nagyobb 
számban. A fásszárú újulat fajainak előfordulá-
sát a faállomány és a cserjeszint fajösszetétele 
határozta meg, ez alapján elmondható, hogy a 
fásszárúak esetében a propagulum forrás közel-
sége elsődleges fontosságú. A magoncok fajösz-
szetételére jelentős hatással volt a két uralkodó 

tölgy faj aránya, a cserjeszint fejlettsége és a fafaj 
diverzitás. A kocsánytalan tölgy szinte kizárólag 
azokban az állományokban volt képes jelentő-
sebb újulatot létrehozni, ahol a faállományban 
uralkodó szerepe volt. A tapasztalt jelenségnek 
a tölgyesek sokszor problémás felújítása miatt 
erdőgazdasági szempontból is kiemelt jelentő-
sége lehet. Elmondható tehát, hogy az erdőgaz-
dálkodás jelentősen befolyásolja a faállomány 
fajösszetételét és szerkezetét, ezáltal közvetett és 
közvetlen módon is hatással van a gyepszint kö-
zösségére. A továbbiakban az állományjellemzők 
és gyepszint kapcsolatának mélyebb megértésé-
hez a talajjellemzők részletes vizsgálatára lenne 
szükség.
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1. függelék. Az újulat fásszárú fajainak rövidítései és 
gyakoriságuk
Rövidítés Tudományos név Gyakoriság (%)
acecam Acer campestre 91,8
acepla Acer platanoides 27,0
acetat Acer tataricum 10,7
carbet Carpinus betulus 49,2
cormas Cornus mas 77,9
corsan Cornus sanguinea 14,8
cralae Crataegus laevigata 29,5
cramon Crataegus monogyna 63,1
euover Euonymus verrucosus 29,5
fraexc Fraxinus excelsior 77,9

2. függelék. A lágyszárú fajok rövidítései és gyakoriságuk
Rövidí-
tés Tudományos név Gyakori-

ság (%)
astgly Astragalus glycyphyllos 59,0
betoff Betonica offi cinalis 18,0
brarup Brachypodium rupestre 31,1
brasyl Brachypodium sylvaticum 25,4
broram Bromus ramosus 63,1
bugpur Buglossoides purpureo-coerulea 37,7
camper Campanula persicifolia 23,8
camrap Campanula rapunculoides 51,6
carmic Carex michelii 54,1
carmur Carex muricata 58,2
chatem Chaerophyllum temulum 41,0
clevit Clematis vitalba 45,9
clivul Clinopodium vulgare 83,6
conmaj Convallaria majalis 29,5
crulae Cruciata laevipes 22,1
dacglo Dactylis glomerata 86,9
diggra Digitalis grandifl ora 19,7
eupcyp Euphorbia cyparissias 31,1
faldum Fallopia dumetorum 54,1
fraves Fragaria vesca 73,8
galmol Galium mollugo 29,5
galodo Galium odoratum 33,6
galsch Galium schultesii 77,9
geuurb Geum urbanum 73,0
glehir Glechoma hirsuta 29,5

Rövidí-
tés Tudományos név Gyakori-

ság (%)
hielae Hieracium laevigatum 27,9
lapcom Lapsana communis 25,4
latnig Lathyrus niger 36,1
latver Lathyrus vernus 59,8
melcar Melittis carpatica 49,2
meluni Melica unifl ora 85,2
orivul Origanum vulgare 19,7
poanem Poa nemoralis 69,7
polodo Polygonatum odoratum 18,9
priver Primula veris 20,5
rubus Rubus sp. 20,5
saneur Sanicula europea 27,0
scualt Scutellaria altissima 33,6
silnut Silene nutans 28,7
stehol Stellaria holostea 32,8
symtub Symphytum tuberosum 46,7
tancor Tanacetum corymbosum 64,8
trialp Trifolium alpestre 18,9
trimed Trifolium medium 49,2
vercha Veronica chamaedrys 71,3
veroff Veronica offi cinalis 17,2
vinoff Vincetoxicum offi cinale 60,7
viohir Viola hirta 26,2
viomir Viola mirabilis 20,5
vioodo Viola odorata 68,0
viorei Viola reichenbachiana 64,8

Rövidítés Tudományos név Gyakoriság (%)
ligvul Ligustrum vulgare 75,4
lonxyl Lonicera xylosteum 13,9
malsyl Malus sylvestris 16,4
pruavi Prunus avium 36,1
pruspi Prunus spinosa 68.0
pyrpyr Pyrus pyraster 16,4
quecer Quercus cerris 87,7
quepet Quercus petraea 69,7
roscan Rosa canina 85,2
sortor Sorbus torminalis 33,6
tilpla Tilia platyphyllos 13,1
viblan Viburnum lantana 13,9
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Bevezetés
Ha egy erdőállományban az erdészeti és egyéb 
meghatározó emberi tevékenység abbamarad, 
az erdő fajösszetétele, szerkezete és funkcionális 
jellemzői fokozatosan elindulnak az őserdő álla-
pot felé (Peterken 1996, p. 17). Erre, az ún. old-
growth állapotra nincs általánosan elfogadott 
kritériumrendszer, külön lett defi niálva az észak-
amerikai (Old-Growth Defi nition Task Force 
1986, Hale et al. 1999) és az európai erdőkre (Gilg 
2005, Chiavetta et al. 2012). Sok szerző szerint 
nem is adható általános defi níció, hiszen az egyes 
erdőtípusok karakterisztikusan más és más faj-
összetételi, szerkezeti, funkcionális és bolygatási 
jellemzőkkel bírnak (Hilber & Wiensczyk 2007). 
Emellett a koncepció táji léptékű kiterjesztése 
szükséges (Hilber & Wiensczyk 2007, Er & In-
nes 2003), ha a nagyméretű, intenzív bolygatási 
események beépítése is szempont az old-growth 
koncepció kialakításakor, ahol az egyes fejlődé-
si fázisok egy mozaikos mintázatot alakítanak ki 
(Lorimer 1989, Parviainen 2005).

Az egységes defi níció hiánya mellett mégis sok 
olyan – elsősorban erdőszerkezeti – jellemzőt le-
het találni, amelyek jelenlétét sok szerző kieme-
li, mint az őserdők, vagy őserdő jellegű állomá-
nyok (old-growth stands) fő indikátorait. Ilyen 
a nagyméretű faegyedek jelenléte, a fásszárúak 
magasságának és átmérőjének nagy varianciá-
ja, a többszintű lombkorona, a lékek jelenléte a 
lombkoronában, a kifejlett cserje- és újulati szint 
jelenléte, a nagy mennyiségű, különböző mé-
retű és korhadási fázisban lévő holtfa megléte 
(Hardt 1993, Oliver & Larson 1996, Goodburn & 
Lorimer 1999, Franklin et al. 2002, Piovesan et al. 
2005, Gilg 2005, Chiavetta et al. 2012).

A kárpáti régió lombhullató erdeinek termé-
szetes fajösszetételéről, szerkezetéről és dinami-
kájáról alkotott tudásunk kettős képet mutat. El-
sősorban a hegységek magasabb régióiban még 
viszonylag sok érintetlen, vagy régóta felhagyott 
bükkös, jegenyefenyves-bükkös és egyéb üde er-
dőfoltot lehet találni (Veen et al. 2010). Ilyen a Ké-
kes Erdőrezervátum Magyarországon, a Stuzica 
és Havesova érintetlen erdők Szlovákiában, a 
9000 hektáros Uholka Ukrajnában (a legnagyobb 
érintetlen bükkös Európában), a Nera Erdőrezer-
vátum Romániában, a Rajhenav és Pecka bükkös-
jegenyefenyves állományok Szlovéniában, vala-
mint a hatalmas kiterjedésű síkvidéki Białowieża 
tű- és lomblevelű erdői Lengyelországban. Sok 
tudományos mű tárgyalja fajösszetételüket (Chia-
vetta et al. 2012), a nagyméretű fák mennyiségét 
(Nilsson et al. 2002), a holtfa jellemzőket (Bo-
biec 2002, Nilsson et al. 2002, Christensen et al. 
2005, Piovesan et al. 2005, Vandekerkhove et al. 
2009), a faállomány szerkezetét (Piovesan et al. 
2005, Westphal et al. 2006, Horváth et al. 2012), 
biodiverzitásukat (Ódor et al. 2006, Heilmann-
Clau sen et al. 2014), dinamikai és erdőtörténeti 
jellemzőiket (Koop & Hilgen 1987, Korpeľ 1995, 
Standovár & Kenderes 2003). Ezzel szemben, a 
történelmi időkre visszanyúló emberi használat 
miatt az érintetlen, vagy őserdő állapotú tölgyesek 
nagyon ritkák egész Európában, de a kárpáti régi-
óban is, különösen száraz és félszáraz termőhelye-
ken (Parviainen 2005, Rahman et al. 2008, Veen et 
al. 2010, Petritan et al. 2013, Saniga et al. 2014).

Az érintetlen, vagy őserdő állapotú száraz és 
félszáraz tölgyesek hiánya, illetve a rájuk vonatko-
zó elenyészően kevés publikált adat komoly aka-

A faállomány-szerkezet és összetétel 
változása egy középhegységi cseres-
tölgyesben négy évtizedes felhagyás után
Aszalós Réka, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Ódor Péter, 
Lengyel Attila, Kovács Gabriella és Bölöni János
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dályt képez természetvédelmi kezelésükben, és 
természetközeli erdőgazdálkodásban (Rah man et 
al. 2008), különösen azokban az esetekben, amikor 
a természetes regeneráció is hiányzik. Ezen aka-
dály leküzdésének egyik lehetősége a felhagyott, 
erdészeti kezelés alól kivont száraz, vagy félszáraz 
termőhelyű tölgyesek vizsgálata (Horváth et al. 
2012). Sok ilyen jellegű tölgyest hagynak fel egy-
szerűen gazdasági okok miatt (nem éri meg kiter-
melni), vagy mert az állomány védettségi jellege 
ezt megköveteli. Az erdőművelés alól kivont eu-
rópai tölgyes állományok vizsgálata nagyon fon-
tos azok fenntartható és természetközeli művelé-
sük kialakítása (Rahman et al. 2008), szerkezeti és 
funkcionális komplexitásukat megőrző védelmük, 
a hozzájuk kötődő változatos növény- és állatkö-
zösségek megőrzése (Carvalho 2011, Petritan et 
al. 2013), a klímaváltozással szembeni ellenálló 
képességük fenntartása szempontjából (Petritan 
et al. 2014).

Vizsgálatunk során egy 120 éves kocsányta-
lan tölgy uralta, félszáraz termőhelyű erdőfoltot 

tanulmányoztunk, amelynek erdészeti kezelé-
sével négy évtizede hagytak fel. A vizsgálat fő 
célja, hogy a 40 év alatt bekövetkezett spontán 
változásokat mind fajösszetételi, mind szerkezeti 
szempontból meghatározza az állomány fő szint-
jeiben.

Kérdéseink a következők voltak:
 – Milyen fő fafajok alkotják a faállományt, és 
milyen denzitás, dominancia és fatérfogat ér-
tékekkel rendelkeznek? 

 – Milyen fásszárúak alkotják a magas és ala-
csony cserjeszintet, és milyen denzitás érté-
kekkel rendelkeznek? 

 – Milyen kvalitatív (típus, fafaj) és kvantitatív 
(mennyiség, méret) értékekkel rendelkeznek 
a holtfák? 

 – Milyen eloszlást mutatnak a magasság és át-
mérő kategóriák és milyen az egyes fajok át-
mérő szerinti eloszlása? 

 – Milyen térbeli mintázatot mutatnak az álló 
holtfák, az erdő vastagabb és vékonyabb fái?

Anyag és módszer
A vizsgálati terület
Kutatási területünk Eger közelében, a 669 méter 
magas, nagyrészt triász mészkő alkotta Vár-he-
gyen található. A Bükk tömbjétől kicsit délnyu-
gatra elkülönülő hegy erdőállományait 1993-ban 
nyilvánították erdőrezervátummá. Az évi közép-
hőmérséklet 8,5–9 °C, az évi csapadék átlaga 650 
mm, ebből 400 mm a vegetációs időszakban esik. 
A hótakarásos napok átlagos száma 45, az átla-
gos maximális hóvastagság 18 cm (Mersich et al. 
2002). A rezervátum 341 hektáros területét nagy-
részt természetközeli, tölgy uralta erdők borítják 
(Natura 2000 élőhely-típusok: 91G0 – Pannon 
gyertyános-tölgyesek, 91H0 – Pannon molyhos 
tölgyesek, 91M0 – Pannon cseres-tölgyesek, Eu-
ropean Commission DG Environment, 2013), de 
az északias, meredekebb oldalakon bükkösök és 
sziklaerdők is előfordulnak.

2003-ban a faállomány-szerkezet és a fajössze-
tétel természetes változásinak vizsgálatára egy 3 
hektáros (150 × 200 m) mintaterületet létesítet-
tünk a Vár-hegy Erdőrezervátumban. A kijelölés 

szempontja volt, hogy a vizsgálati terület a mag-
területen belül helyezkedjen el, és lehetőleg jól 
reprezentálja a cseres-tölgyes élőhelyet. A kivá-
lasztott terület az erdőrezervátum déli részén, kb. 
600 m tengerszint feletti magasságon, egy 20°-os, 
déli kitettségű lejtőn helyezkedik el, a Felsőtár-
kány 200A erdőrészletben. Talaja sekély termőré-
tegű, vályog fi zikai talajféleségű rendzina (Bidló 
et al. 2004). Az erdőrészlet kora az üzemtervi 
adatok szerint 120 év (2003-ban). Az állomány 
uralkodó fafajai a kocsánytalan tölgy (Quercus 
pet raea) és a csertölgy (Quercus cerris); a tölgyek 
alkotta lombkoronaszint nagyrészt sarjerede-
tű egyedekből áll. Mezei juhar (Acer campestre) 
és húsos som (Cornus mas) adja a cserjeszintet 
és a második lombkoronaszintet. Az aljnövény-
zetben a Melica unifl ora az uralkodó faj, további 
gyakori és jellemző fajok: Scutellaria altissima, 
Dacty lis polygama, Vincetoxicum offi  cinale, Poa 
ne moralis, Clinopodium vulgare, Buglossoides pur-
puro-caerulea, Stellaria holostea.
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Az erdő története a levéltári adatok (Gesztes 
1887) és a múlt század második felének részle-
tes üzemterveiből tárható fel (Anonymus 1953-
2005). Egy 1261-es birtoklevél arról tanúskodik, 
hogy a Vár-hegy környéki, nagyságrendileg 6000 
ha-os erdő az Egri Érsekség birtokába került. Az 
Érsekség az erdő tulajdonjogát a II. világháború-
ig megtartotta. Az első részletes erdészeti üzem-
terv 1887-ben készült, az ezt megelőző időkben 
a fahasználat igazodott a mészégetésre, tűzifára 
és egyéb erdei javakra vonatkozó uradalmi igé-
nyekhez. A rezervátum mai területének nagy ré-
szét 1880-ban levágták (Gesztes 1887), bár több 
helyen idős faegyedeket-facsoportokat hagytak 
(Mázsa et al. 2013). A vizsgálati területen a ko-
rábbi évszázadok és a második világháború in-
tenzív erdőhasználata egy kocsánytalan tölgy 
uralta, 120 éves, nagyrészt sarjeredetű, homogén 
szerkezetű erdőt hagyott hátra. Az utolsó gaz-
dasági céllal végzett bontóvágás 1968–1969-ben 
volt, ez a vizsgálati terület felét érintette. Néhány 
évvel később cserjeirtást végeztek, feltehetően a 
rezervátum teljes területén. Ezután a területen 
az erdőgazdálkodást beszüntették, bár 1988-ben 
a tölgypusztulást követően a kiszáradt tölgyek 
egy részét egészségügyi termelés keretében ki-
vitték a területről.

Terepi adatgyűjtés

A mintaterületen minden, 5 cm-es vagy annál 
nagyobb mellmagassági átmérőjű (DBH = dia-
meter at breast height), álló élő fásszárút és holt-
fát egyedi azonosítószámmal láttunk el, és fes-
tékkel megjelöltünk. 2003 és 2004 folyamán az 
összes megjelölt fásszárú felvételezését egyedi 
fafelméréssel elvégeztük (1. táblázat). A követke-
ző adatok gyűjtése történt meg:

1) fafaj/fásszárú faj;
2) pozíció: X, Y koordináta;

3) mellmagassági átmérő; 
4) famagasság, VERTEX III műszerrel mérve.
A holtfa felmérést három módszerrel végez-

tük (1. táblázat): Az álló holtfákat és facsonkokat 
a fent leírt egyedi fafelméréssel felvételeztük. A 
tuskók esetén (felső átmérő >20 cm, magasság 
<50 cm) a fafaj (ha azonosítható volt), tőnél mért 
átmérő, a magasság és a korhadási fázis került 
felmérésre. A fekvő holtfa esetén a tuskóknál 
felvett változók mellett (magasság kivételével) a 
fekvő fa hosszát is mértük.

Az alsó és felső cserjeszint felmérésére külön 
módszert használtunk (1. táblázat). A 3 hektáros 
vizsgálati terülten egy 50 × 50 méteres virtuális 
háló pontjaiban 15 mintavételi pontot jelöltünk 
ki. A mintavételi pontokban található fásszárú 
egyedeket két méretcsoportban mértük fel, tő-
számlálással. A „magas cserjeszintet” egy 5,64 
méter sugarú körben (100 m2) számoltuk. Az 
„alacsony cserjeszint” felvételezése almintákban 
történt, az 5,64 méter sugarú körön belül. A négy 
égtáj irányában négy kisebb kört (sugár = 1,49 
m, 7 m2) helyeztünk ki és ezekben számoltuk a 
hajtásokat. A négy kiskör adatait összevonva, a 
mintavételi ponthoz rendelve kezeltük.

Adatelemzés

A fafajösszetétel és a faállomány-szerkezet jel-
lemzésére az egyedszám (denzitás, tő/ha), a 
körlapösszeg (dominancia, m2/ha) és a fatér-
fogat (m3/ha) leíró statisztikákat használtuk. A 
faegyedek térfogatának kiszámolására fafaj-spe-
cifi kus fatömegfüggvényeket használtunk (Sopp 
& Kolozs 2000). Az egyedi fafelmérés összes élő 
fásszárú egyede alapján számoltuk a teljes egyed-
számot (denzitás), a fafajonkénti egyedszámot 
(relatív denzitás), az összes körlapösszeget (do-
minancia), a fajonkénti körlapösszeget (relatív 
dominancia) és a térfogat értékeket. Az élő fákat 

1. táblázat. Az állomány szintjeinek defi níciója és a használt mintavételi módszerek.
Név Defi níció Mintavételi módszer
lombszint vastag osztály élő fásszárúak, DBH min. 20 cm egyedi fafelmérés 3 hektáron
lombszint vékony osztály élő fásszárúak, 5 cm ≤ DBH < 20 cm egyedi fafelmérés 3 hektáron
magas cserjeszint élő fásszárúak, DBH <5 cm, magasság ≥130 cm 15 db 100 m2-es mintavételi kör
alacsony cserjeszint élő fásszárúak, magasság 50–130 cm 15 × 4 db 7 m2-es mintavételi kör
álló holtfa álló holtfák és csonkok, DBH min. 5 cm, magasság ≥ 50 cm egyedi fafelmérés 3 hektáron
fekvő holtfa átmérő >20 cm, magasság <50 cm holtfa felmérés
tuskó átmérő >20 cm, magasság <50 cm holtfa felmérés
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ezután két osztályba soroltuk; vékony átmérő-
osztály (5 cm ≤ DBH < 20 cm) és vastag átmé-
rőosztály (DBH 20 cm) (1. táblázat), és a fenti 
értékeket a két osztályra külön is kiszámoltuk.

A denzitás és relatív denzitás értékeket a cser-
jeszintekre is kiszámoltuk. A denzitás, körlap-
összeg és térfogat értékek a három holtfa csoport-
ra (álló holtfák és csonkok, fekvő holtfák, tuskók) 
együtt és külön is meg lettek adva. Álló holtfák 
esetében a térfogatot az élőfák esetében is hasz-
nált függvényekkel számoltuk (Sopp & Kolozs 
2000). A tuskókat és csonkokat hengerrel, a fekvő 
holtfákat kúppal és csonka kúppal közelítettük.

Az erdő vertikális szerkezetének jellemzésére 
a mellmagassági átmérő és famagasság értékek 
eloszlását használtuk. A vékony és vastag faosztá-
lyok, valamint az álló holtfák pontmintázatának 
jellemzésére Ripley K-statisztikát használtunk, 
és a K-függvény variancia-stabilizált verzióját, az 
ún. L-függvényt használtuk az illusztrációhoz. A 
megfi gyelt L-függvényeket összehasonlítottuk a 
200 random pontmintázatból számolt L-függvé-
nyek konfi dencia intervallumaival. A statisztikai 
analízis R környezetben (R Core Team 2013), a 
„spatstat” csomag (Baddeley & Turner 2005) 
használatával történt.

A vizsgált állomány szerkezetének értékelé-
séhez kiválasztottunk néhány jól dokumentált 
érintetlen, illetve őserdő állapotban lévő (old-
growth) tölgyes állományt. A referenciaként szó-
ba jöhető legtöbb közép-európai példa üde töl-
gyes. Ilyen a kocsányos tölgy uralta Białowieża 

(Faliński 1986) Lengyelországban, néhány üde 
kocsánytalan tölgy uralta állomány Szlovákiá-
ban (pl. Kasivárová, Bujanov; Saniga et al. 2014), 
egy bükk elegyes kocsánytalan tölgyes Románi-
ában (Runcu-Grosi rezervátumban, Petritan et 
al. 2012), vagy az ausztriai Lange-Leitn erdőre-
zervátum nagyobbik, gyertyános-tölgyes része 
(Rahman et al. 2008). Érintetlen vagy őserdő jel-
legű, félszáraz termőhelyű tölgyesről alig találni 
adatot. Ilyen a kocsánytalan tölgy uralta Boky 
rezervátum Szlovákiában (Saniga & Shütz 2002, 
Halamová & Saniga 2006, Saniga et al. 2014), 
néhány idős, Quercus robur–Q. suber, és Q. 
pyrenaica–Arbutus unedo uralta erdő Portugá-
liában (Carvalho 2011), és a szárazabb Quercus 
pet raea– Q. cerris típusok (Luzolo-Quercetum 
typicum) az 50 éve felhagyott (nem kezelt) auszt-
riai Lange-Leitn rezervátumban (Rahman et al. 
2008). Az összehasonlításkor észak-amerikai 
tölgyesekről szóló tanulmányok eredményeit is 
fi gyelembe vettük (Goebel & Hix 1996, Hart et 
al. 2012, Pallardy et al. 1988, Fralish et al. 1991, 
Mikan et al. 1994, Shifl ey et al. 2000), mivel az 
USA keleti államainak több tölgy uralta erdőtípu-
sa hasonló termőhelyi tulajdonságokkal rendel-
kezik, mint a vizsgált félszáraz cseres-kocsányta-
lan tölgyesek. Bár az észak-amerikai állományok 
vegetációtörténeti okok miatt sokkal magasabb 
fásszárú fajszámmal rendelkeznek, mint a hazai, 
vagy közép-európai tölgyesek (Latham & Ricklefs 
1993), szerkezeti szempontból a vizsgált erdőtí-
pusok nagyon fontos referenciáinak tekinthetők.

Eredmények
A faállomány fafajösszetétele és 
a faállomány-szerkezet alapstatisztikái

Összesen 1745 élő fásszárú egyed (DBH  5 cm) 
került felvételezésre a 3 hektáros vizsgálati terü-
leten, amelyek 14 fajhoz tartoztak. A fásszárúak 
denzitása 582 tő/ha, a körlapösszeg 31 m2/ha (2. 
táblázat). A teljes fatérfogat 355 m3/ha.

A faállomány leggyakoribb faja a mezei ju-
har és a kocsánytalan tölgy; 219 és 197 db/ha (2. 
táblázat). Ezután következik a csertölgy (77 db/
ha), a húsos som (25 db/ha), a molyhos tölgy 
(Quercus pubescens, 24 db/ha), és a magas kőris 

(Fraxinus excelsior, 22 db/ha). Ez a hat faj adja az 
összes tőszám 96%-át.

Legnagyobb körlapösszeggel (relatív domi-
nancia) a kocsánytalan tölgy rendelkezik (19,78 
m2/ha, 64,4%), utána a csertölgy, a molyhos tölgy 
és a mezei juhar következik; 7,6 m2/ha, 1,65 m2/
ha és 1,17 m2/ha (2. táblázat). Ez a négy faj adja 
a körlap 98,3%-át. Átlagos mellmagassági átmé-
rőik az előbbi sorrendben 35, 35, 29 és 8 cm-
nek adódtak. A faállomány többi fásszárúinak 
körlapösszege összesen csak 0,54 m2/ha volt 
(1,7%). A fatérfogat adatok a körlapösszegekhez 
hasonló viszonyokat mutatnak (2. táblázat).
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A három tölgyfaj átmérő szerint vastag osztály-
ba tartozó egyedeinek denzitás és körlapösszeg 
adatai a lombkoronaszintben a tölgyek teljes do-
minanciáját jelzik (3. táblázat). A vékony méret-
osztály ellenkező képet mutat: a tölgyfajok szinte 
teljesen hiányoznak, egyéb fásszárúak, elsősor-
ban a mezei juhar és a húsos som adják a tőszám 
nagy részét (3. táblázat).

Cserjeszintek

A magas cserjeszintben összesen 10 faj egyedeit 
találtuk, a 15 mintavételi pont alapján számolt át-
lagos denzitásuk 1750 db/ha (4. táblázat). A leg-

nagyobb egyedszámmal a húsos som fordul elő 
(750 db/ha), ami az összes egyed közel 43%-a. A 
mezei juhar, az egybibés- (Crataegus monogyna) 
és a cseregalagonya (C. laevigata) a következő 
leggyakoribb fajok, sorrendben 23,8%, 15,5%, és 
7,1%-kal (a négy faj összesen 89,4%). Az alacsony 
cserjeszintben 5313 db/ha gyakoriságot talál-
tunk, amelyet 16 faj egyedei adtak. A leggyako-
ribbak a magas kőris, a kökény (Prunus spinosa), 
a mezei juhar és a húsos som fi atal egyedei, re-
latív denzitásuk 22,4% (magas kőris) és 12,2% 

2. táblázat. A faállomány élő fásszárúinak (DBH  5 cm) fajösszetétele, valamint denzitás, körlapösszeg és térfogat érté-
kei, a körlapösszeg aránya (relatív dominancia) szerint rendezve; a < 1 tő/ha, b < 0,01 m2/ha, c < 0,1%, d < 0,1 m3/ha
Faj denzitás

(db/ha)
relatív denzitás 

(%)
körlapösszeg

(m2/ha)
relatív dominancia 

(%)
fatérfogat 
(m3/ha)

Quercus petraea L. s.l. 197 33,9 19,78 64,4 247,6
Quercus cerris L. 77 13,2 7,60 24,7 81,3
Quercus pubescens Willd. 24 4,1 1,65 5,4 15,4
Acer campestre L. 219 37,7 1,17 3,8 6,1
Fraxinus excelsior L. 22 3,8 0,22 0,7 2,2
Cornus mas L. 25 4,2 0,09 0,3 0,4
Acer platanoides L. 6 1,0 0,11 0,3 1,0
Carpinus betulus L. 5 0,9 0,08 0,2 0,5
Sorbus torminalis (L.) Cr. 1 0,2 0,02 0,1 0,2
Crataegus monogyna Jacq. 4 0,7 0,01 c d
Cerasus avium (L.) Mönch 1 0,2 0,01 c 0,1
Ulmus glabra Huds. a 0,1 b c d
Pyrus pyraster Burgsd. a 0,1 b c d
Sorbus domestica L. a 0,1 b c d
Összesen 582 100 30,74 100 354,8

3. táblázat. A tölgyfajok (Quercus petraea, Q. cerris, Q. 
pubescens) és a többi fásszárú denzitás és körlapösszeg 
értékei a faállomány vékony (5 cm ≤ DBH < 20 cm) és a 
vastag (DBH > 20 cm) átmérőosztályában

Faj denzitás
(db/ha)

relatív 
denzitás

( %)

körlap-
ösz-
szeg, 

(m2/ha)

relatív 
domi-
nancia 

(%)
vékony átmérőosztály

tölgyfajok 6 2 0,13 8
többi 
fásszárú 281 98 1,45 92

vastag átmérőosztály
tölgyfajok 292 99 28,90 99
többi 
fásszárú 3 1 0,26 1

A 3 ha-os mintaterület 40 év felhagyás után. Kétkorú, két-
szintes állomány, a felső, vastagabb fák alkotta lombszintet 
szinte kizárólag 120 éves tölgyek alkotják, az alsó lombszin-
tet fi atal mezei juharok uralják.
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(húsos som) között van. A magas cserjeszintből 
a tölgyfajok teljesen hiányoznak, de az alacsony 
cserjeszint egyedei között is csak néhánnyal kép-
viseltették magukat (4. táblázat).

Holtfa: álló és fekvő holtfák és tuskók

Átlagosan 33 db álló holtfát, 70 db fekvő holt-
fát és 171 db tuskót találtunk hektáronként (5. 

táblázat). Ha a mesterségesen létrehozott holt-
fákat (tuskók) nem vesszük fi gyelembe, az álló 
és fekvő holtfák részaránya 32 és 68%-nak adó-
dott. Az álló és fekvő holtfa, valamint a tuskók 
térfogata 14,1 m3/ha, 27,9 m3/ha, és 3,8 m3/ha, 
így összesen 45,8 m3/ha holtfával jellemezhető 
a terület. Mivel a legtöbb holtfa korai korhadási 
fázisban volt, faji hovatartozásuk meghatároz-
ható maradt. Összesen hét fafajhoz tartoznak, 

4. táblázat. A magas (DBH < 5 cm és magasság ≥ 130 cm) és az alacsony (magasság 50–130 cm) cserjeszintek fajösz-
szetétele, a fásszárú fajok denzitása és relatív denzitása
faj magas cserjeszint alacsony cserjeszint

denzitás (db/ha) relatív denzitás (%) denzitás (db/ha) relatív denzitás (%)
Cornus mas L. 750 42,9 646 12,2
Acer campestre L. 417 23,8 729 13,7
Crataegus monogyna Jacq. 271 15,5 167 3,1
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 125 7,1 125 2,4
Rosa canina L. s. str. 63 3,6 333 6,3
Prunus spinosa L. 42 2,4 1021 19,2
Carpinus betulus L. 21 1,2 167 3,1
Fraxinus excelsior L. 21 1,2 1188 22,4
Ligustrum vulgare L. 21 1,2 354 6,7
Pyrus pyraster Burgsd. 21 1,2 – –
Acer platanoides L. – – 250 4,7
Cerasus avium (L.) Mönch – – 83 1,6
Malus sylvestris (L.) Mill. – – 63 1,2
Sorbus torminalis (L.) Cr. – – 63 1,2
Quercus petraea L. s.l. – – 63 1,2
Quercus cerris L. – – 42 0,8
Tilia cordata Mill. – – 21 0,4
Összes 1750 100,0 5313 100,0

A 3 ha-os mintaterület a Vár-hegyen, 40 év felhagyás után. A holtfa már viszonylag nagy mennyiségben van jelen az állo-
mányban.



25

MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmányai 1 • 2015

Bölöni János (szerk.): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól

elsöprő többségben tölgyfajok adják (45 m3/ha, 
98%), azon belül is első helyen a kocsánytalan 
tölgy áll (38,3 m3/ha, 84%). Az álló holtfa (DBH 
≥ 5 cm) átlagos mellmagassági átmérője 21 cm, 
ezek közül a legvastagabb egy 63 cm-es átmérő-
vel rendelkező kocsánytalan tölgy volt. Igen sok 
álló holtfa – elsősorban mezei juharok – 10 cm 
alatti átmérővel rendelkeztek (11 tő/ha), de a 20 
és 35 m közötti átmérőjűek száma is magasnak 
adódott (18 tő/ha). 40 cm feletti átmérőjű álló 
holtfa csak elenyésző számban volt jelen.

Átmérő- és magasságosztályok

A faállomány mellmagassági átmérőosztályai 
kifejezett kétcsúcsú eloszlást mutatnak (6. táb-
lázat, 1. ábra). Ha a fajokat három nagy cso-
portra osztjuk (tölgyfajok, mezei juhar és egyéb 
fásszárúak), a méretosztályok eloszlása az erdő-
állomány szerkezetének további részleteit tárja 
fel. A mellmagassági átmérő esetében az első ka-
tegóriának (5–10 cm) nagyon magas az aránya, 
ezt a méretosztályt nagyrészt a második lombko-
ronaszintet alkotó mezei juharok adják (1. ábra). 
A 10 és 20 cm közötti átmérőosztályba tartozó 
egyedek szinte teljesen hiányoznak, de az idő-
sebb állomány tölgyegyedeinek köszönhetően a 20 
cm feletti méretosztály megint nagy arányban van 
képviselve. Ennek a méretkategóriának, az ún. vastag 
osztálynak (DBH ≥ 20 cm) az átlagos mellmagassági 
átmérője 34,8 cm.

A magassági kategóriák hasonló trendet mu-
tattak; az alacsonyabb (≤ 12,5 m) és magasabb 
osztályok (≥ 17,5 m) magas faegyedszám érté-
kekkel rendelkeznek, a kettő közötti magasság 
értékkel viszont kevés faegyed rendelkezett (6. 
táblázat), ami az állomány kétszintűségére utal.

5. táblázat. Holtfa viszonyok: fajösszetétel, az egyes fajok mennyisége hektáronként.
holtfa álló holtfa fekvő holtfa tuskó összes
faj tő/ha m2/ha m3/ha db/ha m3/ha db/ha m3/ha m3/ha
Quercus petraea L. s. l. 17,3 1,18 11,9 53,3 23,4 156,3 3,1 38,3
Quercus cerris L. 2,0 0,15 0,8 7,7 2,2 13,0 0,6 3,7
Quercus pubescens Willd 2,7 0,15 1,2 7,0 1,8 1,0 0,0 3,0
Acer campestre L. 11,0 0,05 0,2 0,3 0,0   0,2
Cerasus avium (L.) Mönch 0,3 0,00 0,0 0,7 0,0   0,1
Carpinus betulus L.    0,3 0,3   0,3
Pyrus pyraster Burgsd.    0,3 0,0   0,0
Meghatározhatatlan    0,3 0,1 1,0 0,0 0,2
Összes 33,3 1,52 14,1 70,0 27,9 171,0 3,8 45,8

6. táblázat. A faállomány fásszárú fajainak átmérő- és magassági kategóriák szerinti eloszlása
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1. ábra. A tölgyfafajok (Quercus petraea, Q. cerris, Q. pu bes-
cens), a mezei juhar és a többi fásszárú faj átmérőosztályai-
nak eloszlása (DBH ≥ 5 cm).
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Pontmintázatok

A Ripley-féle L-statisztikák alapján a vékony osz-
tályba (5 cm ≤ DBH < 20 cm) tartozó faegyedek 
minden vizsgált térléptékben aggregált mintáza-
tot mutatnak. A vastag osztály (DBH ≥ 20 cm) 
egyedei 20 és 70 méteres térbeli távolság között 
szegregált mintázatot mutatnak. Az álló holtfák 
enyhén (szignifi kancia szinthez közel) aggregáltak 
(2. ábra).

Értékelés
A fafajösszetétel alapján látható, hogy a vizsgá-
lati terület faállományában a tölgyfajok nagyon 
erős dominanciája mutatkozik (három tölgyfaj 
tőszám szinti aránya: 51%, körlapösszeg szerin-
ti aránya: 94,5%, 2. táblázat). A tölgydominancia 
a vastagabb átmérőosztályban különösen erős: 
az elegyfajok szinte teljesen hiányoznak ebből 
a méretkategóriából (a három tölgyfaj tőszám 
és körlapösszeg szerinti aránya is 99%, 3. táblá-
zat). Az ilyen nagyon homogén tölgyesek Ma-
gyarországon nagyon jellemzőek. 207 félszáraz 
tölgyesben készült cönológiai felvétel alapján 
kimutatható, hogy a tölgyfajok átlagos relatív 
dominanciája 95% felett van (Horánszky 1964, 
Szujkó-Lacza 1964, Isépy 1970, Papp & Jakucs 
1976, Szollát 1989, Kun 2000, Király 2001, Csi-
ky 2002). A szlovákiai Boky rezervátum érintet-
len tölgyes állományai termőhelyüket tekintve a 
vizsgált állományéhoz nagyon hasonlítanak. A 
tölgyfajok összevont körlapösszeg és a térfogat 
összegei is nagyon hasonlóak, mint az általunk 
felmért vár-hegyi állományban; Vár-hegy Erdő-
rezervátum: 29,03 m2/ha, 344,3 m3/ha; Boky re-
zervátum: 29,44 m2/ha, 313,8 m3/ha. Ezzel szem-
ben a nagyobb méretosztályokban is előforduló 
elegyfajok miatt a tölgyek relatív dominanciája 
kicsit alacsonyabb a Boky rezervátumban, mint 
a vár-hegyiben (körlapösszeg szerinti arány, 
Boky: 93%, Halamová & Saniga 2006). A portu-
gáliai idős tölgyesekben, ahol az elegyfajok ará-
nya a nagyobb méretkategóriákban is jelentős, 
a tölgyek relatív dominanciája már jóval kisebb, 
58% és 83% között mozog (Carvalho 2011). Az 
észak-amerikai félszáraz tölgyesekben a tölgyek 
körlapösszeg szerinti részaránya szinte minden 
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2. ábra. Ripley-féle L-függvény A) a faállomány vékony át-
mérőosztályába (5 cm ≤ DBH < 20 cm) tartozó egyedek, B) a 
vastag átmérőosztályba (DBH ≥ 20 cm) tartozó egyedek, és 
C) az álló holtfa esetén. A piros vonal (megfi gyelt) a konfi den-
cia intervallum szürke vonala (CI) felett aggregált mintázatot, 
a piros vonal a CI alatt szegregált mintázatot mutat.
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esetben sokkal alacsonyabb, mint a hazai hason-
ló termőhelyen növő tölgyesekben. A tölgyek 
összevont relatív dominanciája általában 60% és 
85% között van (Fralish et al. 1991, Mikan et al. 
1994, Dodds & Smallidge 1999, Feist et al. 2004), 
csak nagyon ritkán éri el a 90%-ot (Abrams 
et al. 1997), de egyes esetekben 50% alatti a 
körlapösszeg szerinti részarányuk (Hart et al. 
2012, Elliott et al. 1999) is előfordul. Eredménye-
ink összevetése az irodalmi adatokkal arra utal, 
hogy a vizsgálati területen a tölgyek nagyon erős 
dominanciája, és az elegyfajok hiánya a nagyobb 
méretosztályokban nem tekinthető természetes 
folyamatok eredményének, hanem az elmúlt év-
századok tölgyeket érintő direkt emberi prefe-
renciájának (Gesztes 1887). Emellett természete-
sen az elmúlt 150 év szisztematikus és üzemterv 
alapú vágásos erdőgazdálkodása is a homogén 
tölgyesek kialakulásának kedvezett. Az ültetés, 
ápolás, gyérítés és – fokozatos felújítóvágás ese-
tén – a bontóvágások mind a célfafaj (főfafaj) 
elegyarányának maximalizálását célozták és cé-
lozzák többnyire ma is (Danszky 1972).

Az erdőgazdálkodás felhagyása és a 80-as 
években bekövetkezett tölgypusztulás eredmé-
nyeképpen az állományba jutó megnövekedett 
fénymennyiség a mezei juhar tömeges megjelené-
séhez vezetett a második lombkoronaszintben. A 
tölgyfajok csökkenő részaránya és az elegyfajok 
előretörése európai szintű jelenség az erdésze-
ti kezeléstől mentes, magára hagyott erdőkben. 
A vizsgálati területhez térben legközelebbi pél-
da a Síkfőkút projekt cseres-tölgyes állománya, 
amelynek hosszútávú, komplex vizsgálatát 1972-
ben kezdték. A csertölgy és kocsánytalan tölgy 
lombkoronaszint alatt szintén egy nagyon sűrű 
mezei juhar második szint található (Kotroczó 
et al. 2012), jelentős tölgyújulat nélkül. Európa 
számos erdőrezervátuma és védett tölgyes állo-
mánya mutatja, hogy az erdőművelés felhagyá-
sa az elegyarányok jelentős eltolódását vonhatja 
maga után, legtöbb esetben a tölgyfajok kárára, 
mint a Forêt de Fontainebleau Franciaországban, 
Białowieża Lengyelországban, vagy a Neuen-
burger Urwald Németországban (Koop & Hil-
gen 1987, Bernadzki et al. 1998, Vera 2000, pp. 
189–276). A tölgyfajok részarányának csökkené-
sét és különböző árnyéktűrő fafajok előretörését 
mutatták ki Saniga és munkatársai (2014) három 
szlovákiai erdőrezervátumban (Boky, Kasivarova 

és Bujanov) négy évtizedes kutatási eredmé-
nyekre támaszkodva. Petritan et al. (2013, 2014) 
hasonló folyamatokat észlelt az üde kocsányta-
lan tölgy uralta Runcu-Grosi romániai rezervá-
tumban. Sok észak-amerikai tölgyerdőben ju-
harfajok (Acer saccharum, A. rubrum) és egyéb 
árnyéktűrők tömeges megjelenése tapasztalható 
a második lombkoronaszintben (Lorimer 1984, 
Pallardy et al. 1988, Shotola et al. 1992, Goebel & 
Hix 1996, Abrams et al. 1997, McCarthy & Bailey 
1996, Lin & Augspurger 2008). A tölgyesek ilyen 
jellegű átalakulását (árnyéktűrők előretörése) 
Észak-Amerikában leggyakrabban a rendszeres 
tüzek múlt századi megszűnésével magyarázzák 
(Abrams 1992, Shumway et al. 2001, McCarthy 
et al. 2001, Signell et al. 2005). Kivételt éppen 
a száraz, félszáraz termőhelyű erdőállományok 
jelentenek, amelynél ez a megfi gyelt szukcesz-
sziós változás sokkal kisebb mértékű (Abrams et 
al. 1997). Európában a tölgyesek felhagyás utá-
ni gyors átalakulásának egyik magyarázata a le-
gelőerdő-koncepció (Vera 2000), amely szerint 
a jégkorszak után a nagy legelő állatok nyitott, 
fátlan élőhelyeket tartottak fenn az elmúlt évez-
redekben, és a fénykedvelő tölgyfajok állományai 
ebben a nyitott tájban tudták elérni nagy kiterje-
désüket. A koncepció alapvetően Európa nyugati 
részének síkvidékeire lett kidolgozva, közép-eu-
rópai alkalmazhatóságáról eltérőek a vélemé-
nyek, de az emberi, vagy más intenzív bolygatás 
hiányát több szerző kiemeli, mint a tölgyesek 
átalakulásának fő mozgatórugóját (Bobiec et al. 
2011a, Saniga et al. 2014).

Az árnyéktűrő fajok uralma nemcsak a máso-
dik lombkoronaszintben, hanem a cserjeszintek-
re is jellemző a vizsgált területen. Az állomány 
ezen szintjeiben a fafajok közül a leggyakoribb 
a mezei juhar, a magas kőris, a korai juhar és a 
gyertyán. A magas cserjeszintben a fafajok közül 
igazából csak a mezei juhar nevezhető gyakori-
nak (417 db/ha), mellette olyan, a félszáraz töl-
gyesekre jellemző cserjefajok jellemzőek, mint 
a húsos som, az egybibés- és cseregalagonya, a 
gyepürózsa (Rosa canina) és a kökény. A tölgyfa-
jok teljes hiánya a magas cserjeszintben részben 
a nagy egyedszámú vadállománynak tulajdonít-
ható, ahogy ezt más európai állományokban ki-
mutatták (Côté et al. 2004, Götmark et al. 2005, 
Ammer et al. 2010). A vizsgálati területünk ma-
gas cserjeszintjére is jellemző, hogy hajtásokat 
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sokszorosan visszarágták, és egyáltalán nem ren-
delkeznek rügyekkel, vagy ha igen, azok nagyon 
sérültek. A hajtások rágottságáért mufl onok, 
szarvasok és őzek, míg a talajszintben a tölgy-
makkok hiányáért a területen nagy csapatokban 
jelenlévő vaddisznók tehetők részben felelőssé. 
A tölgyújulat ilyen mérvű hiányának azonban 
más okai is lehetnek. A fényigényes tölgyfajok, 
mint a területen jellemző három tölgyfaj, nyitott, 
fényben gazdag foltot igényelnek a felújuláshoz 
(Reif & Gärtner 2007). Ha megfelelő mennyisé-
gű fény jut az újulatra, a tölgycsemeték még vi-
szonylag nagy mennyiségű vad jelenléte mellett 
is képesek a felújulásra (Bobiec et al. 2011b). 
Kutatásaink sok egyéb vizsgálattal összecsengve 
rávilágítanak arra, hogy ha nyílt, fényben gazdag 
tér, vagy lék nem keletkezik emberi hatásra, vagy 
egyéb bolygatás (tűz, szél, patogének) nyomán, a 
tölgyes erdőnek kis esélye van a felújulásra. Ezt 
támasztja alá számos észak-amerikai (Mikan et 
al. 1994, Pallardy et al. 1988, Shotola et al. 1992, 
Abrams et al. 1997, McCarthy et al. 2001, Hart 
et al. 2012) és európai szerző (Bobiec et al. 2011, 
Petritan et al. 2014) kutatása. Egy viszonylag szá-
raz termőhelyű Quercus alba uralta észak-ameri-
kai tölgyesben készült részletes dendroökológiai 
vizsgálat szerint a tölgyegyedek nagy része egy-
másra következő állományléptékű bolygatások 
(széldöntés, jégtörés) okozta felnyílások hatására 
érte el a lombkoronát (Hart et al. 2012).

A vizsgálati területen talált 46 m3/ha holtfa 
viszonylag magas értéknek tekinthető egy félsz-
áraz tölgyes állományban. Sokkal magasabb, 
mint az erdészetileg kezelt tölgyerdőkben talál-
ható érték, ami általában 1 és 6 m3/ha között van 
(Bretz Guby & Dobbertin 1996, Bobiec 2002, 
Lombardi et al. 2008). Az álló és fekvő holtfák 
száma (43 db/ha) szintén viszonylagosan magas. 
Más félszáraz termőhelyű felhagyott vagy érin-
tetlen tölgyes állományok hasonló értékekkel 
rendelkeznek: a Boky rezervátumban a holtfa 
mennyisége 10 és 90 m3/ha között változik, fej-
lődési fázistól függően (Saniga & Schütz 2002). 
Az álló és fekvő holtfa térfogata 6,9 m3/ha a ko-
rai fejlődési fázisban lévő és 65,4 m3/ha a késői 
fejlődési fázisban lévő portugáliai elegyes tölgye-
sekben (Carvalho 2011). Az osztrák Lange-Leitn 
erdőrezervátum szárazabb termőhelyű tölgyes 
állományaiban (Luzolo-Quercetum typicum 
és Luzolo-Quercetum callunatosum) az ösz-

szes holtfa mennyisége 83 m3/ha és 57 m3/ha 
(Rahman et al. 2008). Az észak-amerikai félsz-
áraz tölgyesek is hasonló értékeket mutatnak, a 
holtfa teljes mennyisége 30 és 60 m3/ha között 
mozog (Goebel & Hix 1996, Shifl ey et al. 1997). 
Emellett az üde tölgyesek sokkal magasabb holt-
fa térfogat-értékeket mutathatnak. A lengyelor-
szági Białowieża vegyes tölgyerdőben például a 
fejlődési fázistól függően 87 és 160 m3/ha közötti 
mennyiségű holtfát lehet találni (ennek nagy ré-
szét a lucfenyő adja, Bobiec 2002), Lange-Leitn 
erdőrezervátum üde termőhelyű tölgyes állomá-
nyaiban 118 m3/ha (Rahman et al. 2008), a romá-
niai Runcu-Grosi rezervátumban kocsánytalan 
tölgy uralta részében 135 m3/ha holtfát találtak 
a kutatók (Petritan et al. 2012). Az álló és fek-
vő holtfa aránya (darabszám szerint arány – álló: 
32%, fekvő: 68%, térfogat szerinti arány – álló: 
33%, fekvő: 67%) megfelel a Nilsson-féle őserdő 
kritériumnak (Nilsson et al. 2002), amely szerint 
a holtfa térfogatának nagyjából 30%-a álló for-
mában található az őserdőkben. Nilsson másik 
kritériuma az, hogy az álló fák 10%-a holtfa – ez 
a Vár-hegyen csak 6%. A haldokló idős faegyedek 
magas számát tekintve ez az arány gyorsan növe-
kedni fog a közeljövőben.

Az átmérőosztályok kétcsúcsú eloszlása a kö-
zépső méretosztályok hiányáról tanúskodik. A 
magas cserjeszint és a második lombkoronaszint 
(az átmérőosztály-eloszlás első hulláma az 1. áb-
rán és a 12,5 méter alatti magassági osztályok) a 
felhagyás 40 évének során jelent meg (az utolsó 
cserjeirtás az 1960-as években volt). A kétcsúcsú 
eloszlás egy átmenetet mutat az intenzív erdé-
szeti művelés alatt lévő, egycsúcsú formából az 
őserdők jellemzően fordított J alakú eloszlása 
felé (Saniga et al. 2014). Ilyet találni pl. a Boky 
rezervátumban (Halamová & Saniga 2006). A 
tölgyfajok átmérőosztályai normál eloszlást 
mutatnak, ami a végvágással kezelt erdőkre jel-
lemző (Goodburn & Lorimer 1999, Rouvinen & 
Kuuluvainen 2005). A faállomány vastag átmé-
rőosztályába tartozó egyedek átlagos átmérője 
34,8 cm. A nagyméretű fák tehát – a lombkoro-
naszintben lévő egyedek relatíve magas kora elle-
nére – hiányoznak a területről, amelynek részben 
a gyenge termőhely és az állomány sarjeredete 
lehet az oka. A száraz termőhelyű öreg állomá-
nyok általában kevesebb nagyméretű faegyeddel 
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rendelkeznek, mint üde termőhelyű társaik (Hart 
et al. 2012).

A faállomány vastagabb átmérőosztályba tar-
tozó egyedei – alapvetően a lombkorona tölgy-
egyedei – szegregált mintázatot mutatnak, ha-
sonlóan sok őserdő jellegű tölgyes állományhoz. 
Ilyenek például a nyugat-kárpáti alluviális ártéri 
és jegenyefenyő-bükk erdőállományok (Janik 
et al. 2013), a romániai Quercus petraea-Fagus 
sylvatica erdők (Petritan et al. 2014), a Quercus 
macrocarpa erdők Indianában (Ward et al. 1996) 
és a szurdokerdők a Great Smoky Mountains-
ban (Busing 1998). Általában a kompetitív kizá-
rás és öngyérülés folyamataival magyarázzák a 
lombkorona egyedeinek szegregált vagy random 
mintázatát (Ward et al. 1996, Collins & Klahr 
1998). Véleményünk szerint a vizsgálati terüle-

ten a korábbi erdészeti művelés (ezen belül is a 
rendszeres gyérítés és egyenletes bontóvágások) 
szintén hozzájárulhatott a szegregált mintázat 
kialakulásához. A terület felhagyása után a spon-
tán beinduló folyamatok – a holtfa-képződés és 
a keletkező lékek hatására megjelenő cserje- és 
újulati szint – egy aggregált mintázatot hozott 
létre. Ez az eredmény összecseng több európai és 
észak-amerikai tölgyes és vegyes erdőállomány-
ban tett megfi gyeléssel. Egy illinoisi őserdőben az 
Acer saccharum foltos inváziója fi gyelhető meg 
(Lin & Augspurger 2008), Indianában (Ward et 
al. 1996) és Oklahomában (Collins & Klahr 1998) 
a második lombkoronaszint aggregált mintáza-
tát mutatták ki, Petritan et al. (2014) az alászo-
rult faegyedek csoportos megjelenését vizsgálta 
a romániai Rancu Grosi rezervátumban.

Következtetések
Negyven év spontán fejlődés túl rövid idő ahhoz, 
hogy egy felhagyott, idős, félszáraz tölgyesben 
változatos fajösszetétel és faállomány-szerkezet 
alakuljon ki. Ehelyett egy kétszintű, fajösszetéte-
lében még viszonylag szegény állomány jött létre, 
amelynek felső lombkoronaszintjét három tölgy-
faj, az alsót leginkább a mezei juhar alkotja.

Emellett az őserdő állapot egyes fontos szer-
kezeti és összetételbeli jellemzőit is kimutattuk. 
A szerkezeti jellemzők közül a holtfa reagált 
leggyorsabban a felhagyásra, a holtfa mennyi-
ségi értékei hasonlóak, mint az érintetlen vagy 
őserdő állapotú félszáraz tölgyesekben. Ez azért 
jelentős, mert a holtfa mennyisége az egyik leg-
fontosabb indikátora az őserdő állapotnak (Hale 
et al. 1999). A felhagyás hatásaként helyenként 
sűrű cserje- és második lombkoronaszint ala-
kult ki, amelyet főleg mezei juhar és húsos som 
alkot. A felső lombkoronaszint tölgyegyedeinek 
szegregált mintázata, és a második lombkorona-
szint egyedeinek, valamint a holtfának aggregált 

mintázata is őserdőkre jellemző karakter. Az 
elegyfajok előretörése minden alsóbb erdőszint-
ben kimutatható volt, ami az alacsony és a magas 
cserjeszint, valamint az alsó lombszint fajössze-
tételének diverzitását növeli.

Ha a megfi gyelt trendek tovább folytatódnak, 
a vizsgált felhagyott állomány egy sokkal alacso-
nyabb tölgyelegyarányú, árnyéktűrő fajokban 
gazdagabb elegyes erdőhöz vezet. Ennek ellené-
re az állomány jövőbeli fejlődése – például a klí-
maváltozás, a tölgyfajok felújulása, a bolygatási 
események és a vadhatás jövőbeli szerepének is-
merethiánya miatt – nem egyértelmű. Az őserdő 
állapot felé való lassú fejlődés, a tölgyfajok elegy-
arányának csökkenése és a bizonytalan jövőbeli 
állapotok lehetősége számos elméleti és gyakor-
lati kérdést állít a természetvédelem felé, ame-
lyek megválaszolása csak az őserdő állapotú vagy 
felhagyott félszáraz termőhelyű tölgyes állomá-
nyok intenzív és átfogó vizsgálatával lehetséges.
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Bevezetés
Az álló és a fekvő holtfa igen fontos része az er-
dei életközösségeknek. Bár a holtfa ökológiai 
fontossága régóta ismert (Elton 1966), vizsgálata 
igazán az elmúlt mintegy harminc évben került 
előtérbe (Harmon et al. 1986, Spetich et al. 1999, 
Jonsson et al. 2005, Paletto et al. 2012). A holt-
fa erdőkben betöltött fontos és sokrétű szerepét 
többen is összefoglalták az utóbbi évtizedben 
(Christensen et al. 2005, Vandekerkhove et al. 
2009, Lombardi et al. 2008, 2010, Merganičová 
et al. 2012).

A holtfa mennyiségét a biodiverzitás fenntar-
tásának egyik indikátorának tartják (McComb & 
Lindenmayer 1999, Larsson 2001, Stokland 2001, 
Corona et al. 2003, Marchetti 2004). Szintén fi -
gyelembe veszik mint indikátort a természetes-
ség értékelésekor (Grabherr et al. 1998, Bartha 
et al. 2006) és az őserdőhöz történő hasonlítás-
kor (Peterken 1996, Bobiec 2002, Lombardi et al. 
2010). Európában a holtfa hektáronkénti meny-
nyiségét a fenntartható erdőgazdálkodás kilenc 
mérőszámának egyikévé választották (MCPFE, 
2002). Egy erdőben található holtfa mennyisége a 
természeti tényezők, mint a klíma, talajviszonyok, 
domborzat, természetes bolygatási rezsim, le-
bomlás sebessége (Harmon et al. 1986, Hytteborn 
& Packham 1987, Spies et al. 1988, Hofgaard 1993, 
Sturtevant et al. 1997, Siitonen et al. 2000, Stokland 
2001, Rubino & McCarthy 2003, Kueppers et al. 
2004, Webster & Jenkins 2005, Brassard & Chen 
2008, Lombardi et al. 2008, Kennedy et al. 2008, 
Harmon 2009, Castagneri et al. 2010, Paletto & 
Tosi, 2010) mellett nagyban függ az erdőgazdál-
kodás erősségétől és módjától (Green & Peterken 
1997, Duvall & Grigal, 1999, Fridman & Walheim 
2000, Currie & Nadelhoff er 2002, Vandekerkhove 

et al. 2009, Webster & Jenkins 2005). A kezelt er-
dőkben általában csak 2–30% a holtfa mennyisége 
a nem kezelt állományokhoz képest, különösen a 
nagyobb méretű holt faanyag mennyisége alacso-
nyabb számottevően (Harmon et al. 1986, Kirby et 
al. 1998, Kruys et al. 1999, Winter & Nowak 2001, 
Ódor & Standovár 2001, Gibb et al. 2005, Marage 
& Lemperiere 2005, Vandekerkhove et al. 2009).

Bár Közép- és Dél-Európában nagy területe-
ket borítanak tölgyesek, ezek holtfa viszonyai ke-
véssé ismertek. Kevés olyan cikket találni, amely 
akár csak érintőlegesen is foglalkozik azzal, hogy 
Közép- vagy Dél-Európában az erdészetileg ke-
zelt és nem kezelt tölgyesekben mennyi holtfát 
találni (Kirby et al. 1991, Bobiec 2002, Nilsson et 
al. 2002, Meyer et al. 2006, Sweeney et al. 2010, 
Lassauce et al. 2012, Petritan et al. 2012). Foko-
zottan igaz ez a félszáraz tölgyesekre (pl. Lom-
bardi et al. 2008, Barreca et al. 2008, Rahman 
et al. 2008, Carvalho 2011, Saniga et al. 2014, 
Paletto et al. 2014). Ez csak részben magyaráz-
ható azzal, hogy Európában kevés a régebb óta 
(legalább néhány évtizede) nem kezelt tölgyes és 
még kevesebb az őserdőnek tekinthető állomány.

Tanulmányunkban ezért a következő kérdé-
sekre keressük a választ:

 – Mennyi holtfát tartalmaznak a hazai kocsány-
talan tölgy uralta félszáraz tölgyesek az ország 
északi részén?

 – Mekkora a különbség a holtfa mennyiségében 
eltérő erősségű erdészeti kezelés esetén, és ez 
mennyire függ az állományok átlagkorától?

 – A régebb óta nem kezelt állományok holtfa 
viszonyai mennyire térnek el vagy hasonlóak 
egymáshoz?

Holtfa az észak-magyarországi 
kezelt és felhagyott 
cseres-kocsánytalan tölgyesekben
Bölöni János, Ádám Réka, Aszalós Réka és Ódor Péter
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Anyag és módszer
Mintavételi területek
Az Északi-középhegység nyugati felében, a Pilis-
Visegrádi-hegységtől a Bükkig 100 erdőrészlet-
ben 338 mintavételi pontot jelöltünk ki cseres-
tölgyesek vizsgálatára (1. ábra). A terepi felvéte-
leket 2009 és 2014 között végeztük. A kijelölésnél 
szempont volt a kor és az eltérő használattípus is. 
A lombszint uralkodó fáinak üzemtervi átlagko-
ra alapján a mintapontokat „fi atal” (40–79 éves), 
„középkorú” (80–119 éves) és „idős” (120–165 
éves) csoportba soroltuk. A fi atal és a középko-
rú állományokat tovább bontottuk az erdészeti 
kezelés intenzitása alapján „kezelt” és „régen ke-
zelt” csoportokra, attól függően, hogy az elmúlt 
10 évben történt-e erdészeti beavatkozás vagy 
csak 10–25 éve. A 120–165 éves állományokat 
felhagyott erdőknek tekinthetjük, ahol erdészeti 
beavatkozás az elmúlt 30 évben nem volt. Ezek 
az állományok szinte kizárólag fokozottan vé-
dett területen, részben erdőrezervátumok mag-
területén találhatóak. Így az állományok kora és 
kezelése alapján a vizsgálatunk értékelésekor öt 
állománytípust használunk: 1. – fi atal, kezelt, 2. 
– fi atal, régen kezelt, 3. – középkorú, kezelt, 4. – 
középkorú, régen kezelt és 5. – idős, felhagyott 
állományok. A mintaterületek három régióban 

csoportosulnak (Pilis-Visegrádi-hegység – Bör-
zsöny, Kelet-Cserhát – Márta, Bükk), de a külön-
féle állománytípusok mindháromban jelen van-
nak (1. táblázat).

A felmérés módszere

Jelen tanulmányunkban a holtfának két legfon-
tosabb típusával, az álló és a fekvő holtfával fog-
lalkozunk. Álló holtfának a legalább 5 cm mell-
magassági átmérőjű egész halott fákat, illetve 
csonkokat, letört, hiányzó koronájú álló holtfá-
kat tekintettük, utóbbiak minimális magassága 
0,5 m. Fekvő holtfának a legalább 5 cm középát-
mérőjű és 1 m hosszúságú fekvő egész folt fákat, 
törzsdarabokat, illetve letört ágakat, ágdarabo-
kat tekintettük. Az adott holtfát a talajfelszínnel 
bezárt 45 fokos hajlásszög alatt fekvőnek, felette 
állónak minősítettük.

Az álló holtfa felmérése (az élőfákhoz hason-
lóan) kombinált módszerrel történt. Az 5–25 cm 
közötti mellmagassági átmérőjű fákat 250 m2-es 
körös próbával vettük fel, a vastagabbakat ket-
tes szorzójú szögszámláló mintavétellel. Minden 
álló holtfa esetében feljegyeztük a fafajt, a mell-
magassági átmérőt és mértük, ritkábban becsül-

1. ábra. Mintavételi helyek a Pilis-Visegrádi-hegységben és a Börzsönyben (A), a Cserhárban és a Mátrában (B), valamint a 
Bükkben (C). Jelmagyarázat: Szürke kör = 40–79 éves kezelt állományok; sárga kör = 40–79 éves régen kezelt állományok; 
szürke négyzet = 80–119 éves kezelt állományok; sárga négyzet = 80–119 éves régen kezelt állományok; piros kereszt = 
121–165 éves felhagyott állományok. Egy-egy jel egy erdőrészletben felvett 2–25 db mintavételi pontot jelent.

A B C
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tük a magasságot is. A fekvő holtfa felmérése 
három, 16 m hosszú, a mintapontból kiinduló, 
egymással 120 fokos szöget bezáró vonal men-
tén történt („line intercept method”, Ståhl et al. 
2001, Warren & Olsen 1964, Van Wagner 1968). 
Fekvő holtfa esetében átmérőt mértünk ott, ahol 
a vonal metszette az adott holtfát. A holtfák kor-
hadtságát egy ötfokozatú skálán becsültük (2. 
táblázat).

Adatfeldolgozás

Az álló egész holtfák térfogatát fatömegfüggvé-
nyek segítségével határoztuk meg (Sopp & Ko-
lozs 2000). A csonkok térfogatát hengernek te-
kintve a V1 = H × D2  /4 képlettel közelítettük, 
ahol V1 az egyes fák térfogata, H a magasság , D 
a mellmagassági átmérő. Az egyes fa adatokból 
számoltuk a hektáronkénti álló holtfa térfogatot. 
A fekvő holtfa hektáronkénti térfogatának szá-
mításakor a Van Wagner formulát követtük:

ahol V a hektáronként fatérfogat, d az átmérő, L 
a vonal hossza.

A kiértékelés során erősen lebomlottnak (kor-
hadtnak) a IV és V korhadási fokú fákat tekintet-
tük, vastag fának a 30 cm átmérőt meghaladók 
számítottak. Mivel kevés az európai tölgyesből 
származó holtfa adat, ezért elsősorban a szintén 
nem sok amerikai példával tudjuk ezeket össze-
vetni. Az üde és a félszáraz tölgyesek termőhelye 
és így holtfa viszonyai jelentős mértékben eltér-
hetnek, ezért az amerikai tölgyeseket be kellett 

soroljuk az üde / félszáraz kategóriákba. Ez el-
sősorban a kitettség és a fafajösszetétel adatok 
alapján történt. A délies kitettségű, tölgyek, vagy 
tölgy és hikori fajok uralta állományokat tekin-
tettük félszáraznak, de fi gyelembe vettük a tölgy-
fajok arányait is. A szárazabb viszonyokra utal 
a lombszintben pl. a Q. prinus, Q. coccinea, Q. 
stellata, Q. muehlenbergii, Q. marilandica, eset-
leg a Q. velutina nagyobb arányú jelenléte.

Az adatfeldolgozás során az (öt) állománytí-
pus hatását a vizsgált holtfa változók esetében 
lineáris kevert modellekkel elemeztük, amely so-
rán az állománytípust tekintettük fi x és a régió-
kat random faktornak. Az elemzések az alábbi 
származtatott változók alapján történtek: ösz-
szes holtfa mennyisége (m3/ha), összes holtfa 
aránya a teljes föld feletti biomasszához képest 
(%), álló holtfa tőszáma (db/ha), körlapja (m2/
ha) és fatérfogata (m3/ha), álló holtfa mellmagas-
sági átmérője (cm), fekvő holtfa térfogata (m3/
ha), fekvő holtfa átmérője (cm), álló/fekvő holtfa 
arány (%), 30 cm-nél vastagabb holtfák fatérfogat 
aránya (%), korhadt holtfa térfogataránya (%). A 
reziduálisok normalitása és a varianciák homo-
genitásának biztosítása miatt a függő változók 
esetében természetes alapú logaritmus transz-
formációt alkalmaztunk. A fi x faktor tesztelése 
„maximum likelihood”, a random faktoré pedig 
„resticted maximum likelihood” módszerrel tör-
tént, Chi2 teszt alapján (Faraway 2006, Zuur et al. 
2009). Az állománytípus szignifi káns hatása ese-
tén a különböző állománytípusok közötti eltérés 
szignifi kanciáját „Tukey HSD” többszörös össze-
hasonlítással teszteltük (Zaar 1999, Reicziger et 
al. 2007). Az elemzéseket R 3.0.2 környezetben 

1. táblázat. A mintavételi pontok állománytípusai és legfontosabb faállomány-szerkezeti jellemzőik.
állománytípus 1. fi atal, 

kezelt
2. fi atal, 

régen kezelt
3. középkorú, 

kezelt
4. középkorú, 
régen kezelt

5. idős, 
felhagyott

kor 2010-ben 40–79 80–119 120–165
mintaszám

Pilis-Visegrádi-hegység - Börzsöny 28 2 15 8 27
Kelet-Cserhát - Mátra 14 12 11 7 15
Bükk 33 10 15 23 118
összes mintaszám 75 24 41 38 160
élőfa egyedszám (db/ha) 1067 762 412 636 515
élőfa körlapösszeg (m2/ha) 27,40 27,75 28,30 30,34 27,85
élőfa térfogat (m3/ha) 270 288 332 340 312
átlagos felsőmagasság (m) 17,1 17,2 19,5 18,9 18,8
átlagos mellmagassági átmérő (cm) 19 23 31 26 30

L
d

V
8

22
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hajtottuk végre (R Development Core Team, 
2013). Az elemzéshez az alábbi csomagokat 
használtuk: „lattice” (Sakar 2008), „multcomp” 
(Hothorn et al. 2008), „nlme” (Pinheiro et al. 
2015).

Az eredmények mintapontonkénti összesített 
értékelése az állománytípusonkénti összes átla-
gos holtfamennyiség bemutatására megfelelő. 
A holtfa állományon belüli térbeli előfordulása 
azonban nagy eltéréseket mutat, egy adott állo-

mányon belül gyakori, hogy a holtfa nagy része 
az állomány kis részére összpontosul (Muller & 
Liu 1991, Motta et al. 2006). Ahhoz, hogy az állo-
mányonkénti holtfaviszonyokat is be tudjuk mu-
tatni, a mintapontokat csoportosítottuk. Csak 
azokat használtuk, ahol egy vagy néhány, max. 5, 
egymással érintkező erdőrészletben min. 4 min-
tapont található. Így összesen a 338 mintapont-
ból 289-et tudtunk felhasználni, ezek a pontok 
33 állományt alkotnak (4. táblázat).

Eredmények
Az öt állománytípus összes holtfa mennyisége 
három, szignifi kánsan elváló csoportra oszlik. A 
legkevesebb, 8,6 m3/ha az átlagos összes holtfa 
mennyisége a középkorú (80–119 éves) kezelt ál-
lományokban (3. táblázat). Ennél csak kicsit több 
a fi atal (40–79 éves) kezelt és régen kezelt állo-
mányokban, ahol 12,4, illetve 11,6 m3/ha. Jóval 
magasabb az összes holtfa mennyisége a közép-
korú régen kezelt, és az idős, 120–165 éves fal-
hagyott állományokban (egyenként 36,4 m3/ha, 
illetve 45,1 m3/ha – a különbség viszonylag nagy-
nak tűnik, de nem bizonyult szignifi kánsnak).

Hasonló eredményt kapunk, ha az összes 
holtfát az összes föld feletti (élő+holt) faanyag-
hoz hasonlítjuk. Ez az arány a 80–119 éves ke-
zelt állományok esetében nem éri el a 3%-ot, míg 
másik végletként 80–119 éves régen kezelt, és a 
120–165 éves falhagyott állományokban megha-
ladja a 9%-ot (3. táblázat).

Az álló holtfák együttes tőszáma a legtöbb ál-
lománytípusban 36 és 68 db/ha között változik, 

ettől csak 80–119 éves kezelt állományok térnek 
el szignifi kánsan, ahol az álló holtfák száma jóval 
alacsonyabb, mindössze 6 db/ha. Az álló holtfa 
átlagos körlap és térfogat adatai alapján az állo-
mánytípusok két, szignifi kánsan eltérő csoportot 
alkotnak. Az elsőbe az összes 80 év alatti (fi atal), 
valamint a 80–119 éves kezelt állományok tar-

2. táblázat. A korhadási fokok legfontosabb jellemzői.
korhadási fok jellemzők

I Kéreg ép vagy csak foltokban hiányzik; gallyak megvannak; szíjács ép; geszt nem korhad; fa és a talaj 
határa éles; fa alakja kör

II
Kéreg nagyrészt megvan; ágak többnyire megvannak; szíjács nagyrészt megvan (>50%), részben már 
korhad vagy hiányzik; geszt megvan, kemény, még nem bomlott, lehet minimális belső korhadás; fa és 
a talaj határa éles; fa alakja kör

III
Kéreg nagyrészt hiányzik; ágak már többnyire hiányoznak; szíjács nagyrészt korhadt vagy hiányzik; 
geszt megvan, kemény, kisebb darabok hiányozhatnak, kiterjedt belső korhadás, üregesedés lehet; fa 
és a talaj határa éles; fa alakja kör

IV Kéreg hiányzik; ágak nincsenek; szíjács hiányzik; gesztből nagyobb darabok hiányoznak, kiterjedt belső 
korhadás; fa és a talaj határa éles vagy elmosódott; fa alakja kör vagy ellipszis

V Kéreg hiányzik; ágak nincsenek; szíjács hiányzik; a geszt nagy területeke korhadt vagy szétesőben 
van, kiterjedt belső üregesség; fa és a talaj határa részben elmosódott; fa alakja ellipszis

Rendszeresen kezelt, 40–79 éves állomány, kevés holtfával 
(8 m3/ha, Felsőtárkány 196A).
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toznak, ezekben az álló holtfa körlapja 1 m2/ha, a 
térfogata 5 m3/ha alatti. A legkevesebb ebben az 
esetben is a 80–119 éves kezelt állományokban, 
3,2 m3/ha, de a különbség nem szignifi káns. Na-
gyobb mennyiségben tartalmaznak álló holtfát a 
80–119 éves régen kezelt és a felhagyott állomá-
nyok. Ezekben a holtfa körlapja meghaladja a 2 
m2/ha-t, a térfogata pedig a 17–18 m3/ha közöt-
ti (3. táblázat). Az álló holtfa átlagos átmérője a 
korosztállyal együtt folyamatosan nő, legkisebb, 
11,7 cm a 40–79 éves kezelt állományok eseté-
ben, míg a legnagyobb, 30,9 cm a 120–165 éves 
felhagyott erdőkben.

A fekvő holtfa átlagos mennyiségének meg-
oszlása az állománytípusok között az álló holt-

fáéhoz hasonló, de az értékek kissé nagyobbak, 
valamint a 80–119 éves régen kezelt és a felha-
gyott állományokban a fekvő holtfa jelentősen 
eltérő, 18,8, illetve 27,8 m3/ha, de a különbség ez 
esetben sem bizonyult szignifi kánsnak. A fekvő 
holtfa átlagos átmérője a 40–79 éves és a 80–119 
éves kezelt állományok esetében 7,4–9,0 cm, míg 
a 80–119 éves régen kezelt és a 120–165 éves ál-
lományok esetében 12,8, illetve 13,3 cm.

Az álló és fekvő holtfa arányát tekintve az állo-
mánytípusok három csoportra oszthatók. A legki-
sebb, 15% az álló holtfa aránya a 80–119 éves ke-
zelt állományokban. Ezt a 40–79 éves (kezelt és ré-
gen kezelt) állományok követik, ahol az álló holtfa 
aránya 30% körüli. A legmagasabb 40% feletti az 

3. táblázat. A holtfa legfontosabb jellemzőinek alakulása az állománytípusokban (DBH = mellmagassági átmérő). Az 
értékek melletti betűk a csoportok közötti szignifi káns eltérésekre utalnak.
Állománytípus 40–79 

éves, 
kezelt

40–79 
éves, ré-

gen kezelt

80–119 
éves, 
kezelt

80–119 
éves, ré-

gen kezelt

120–165 
éves, fel-
hagyott

 Chi2 p-value

mintaszám 75 24 41 38 160
összes holtfa mennyisége, m3/
ha, átlag

12,4a 11,9a 8,6b 36,4c 45,1c 115,22 <0,0001

összes holtfa aránya a teljes föld 
feletti biomasszához, %, átlag

4,5a 4,1a 2,6b 9,4c 11,8c 116,22 <0,0001

álló holtfa db/ha, átlag 67,8a 52,5a 5,6b 60,1a 36,0a 73,58 <0,0001
álló holtfa m2/ha, átlag 0,71a 0,65a 0,31a 2,18b 2,06b 88,24 <0,0001
álló holtfa m3/ha, átlag 4,7a 4,4a 3,2a 17,7b 17,3b 72,65 <0,0001
álló holtfa DBH, cm, átlag 11,7a 13,7a 25,9b 22,4b 30,9b 126,42 <0,0001
fekvő holtfa m3/ha, átlag 7,7a 7,5a 5,4a 18,8b 27,8b 59,73 <0,0001
fekvő holtfa átmérő, cm, átlag 7,4a 8,4a 9,0a 12,8b 13,3b 161,69 <0,0001
álló/fekvő holtfa arány, %, átlag 31,8a 32,8a 15,1b 45,8c 41,9c 55,16 <0,0001
30 cm-nél vastagabb összes 
holtfa arány, %, átlag

1,0a 0,0a 5,4a 10,8a 37,5b 222,81 <0,0001

korhadt foltfa arány, %, átlag 10,4a 15,0a 1,5b 8,0a 14,6a 24,92  0,0142

Régen kezelt 40–79 éves állomány, kevés holtfával (17 m3/ha, Bükkzsérc 67G).
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álló holtfa aránya a 80–119 éves régen kezelt és a 
felhagyott (120–165 éves) állományokban.

A nagyobb méretű (min. 30 cm mellmagas-
sági átmérőjű) álló holtfák száma a felhagyott 
állományokban szignifi kánsan nagyobb, 12 db/
ha, mint a többi típusban. A többi típus között 
is vannak kisebb különbségek. Míg a 80 alatti ál-
lományokból gyakorlatilag hiányoznak a vastag, 
min. 30 cm átmérőjű álló holtfák és csonkok, 
addig a 80–119 éves régen kezeltekben számuk 
megközelíti a 4 db/ha-t (3. táblázat), de a különb-
ség nem bizonyult szignifi kánsnak. Ha az álló és 
fekvő holtfára együttesen nézzük, hogy a vastag, 
min. 30 cm-es átmérőjű holtfák összesített meny-
nyisége (térfogata), illetve ennek összes holtfá-
hoz viszonyított aránya hogyan alakul, akkor a 
főbb trendek hasonlóak. Az állománytípusok 
közül szignifi kánsan több a nagyméretű holtfa 
a 120–165 éves felhagyott állományokban (25,3 
m3/ha, 37,5%). A többi típus között szignifi káns 
különbség nincs, a minimum a 40–79 éves állo-
mányokban található, ahol a vastag holtfa aránya 
1% alatti, a maximum a 80–119 éves régen kezelt 
állományokban, ahol a vastag holtfa eléri a 8 m3/
ha-t, illetve 10,8%-ot. Az álló holtfa méretelosz-
lása a 80–119 régen kezelt állományokban közel 
egyenletes, a 40–79 éves állományokban az 5–20 
cm mellmagassági átmérőjű holtfák tőszámará-
nya kiemelkedő. A kezelt 80–119 éves állomá-
nyokat leginkább 20 cm-nél vastagabb holtfák 
jellemzik, míg a felhagyott állományokban a 
vékony (10 cm alatti) és a vastag (30 cm feletti) 
átmérőosztályok a leggyakoribbak (2.A. ábra). A 
fekvő holtfa méreteloszlását a vékony holtfa (10 

cm alatti) uralja mind az öt állománytípusban, 
azzal a különbséggel, hogy a 80 év alatti állomá-
nyokból a 25 cm-es átmérő feletti fák hiányoz-
nak, a 30 cm felettiek pedig csak a 80–119 éves 
régen kezelt és a 120–165 éves állományokban 
fordulnak elő (2.B. ábra).

A lebomlott holtfa mennyisége és aránya is 
igen kevés az összes állománytípusban. A 80 év 
alatti és a 80–119 éves kezelt állományokban 
mennyisége nem éri el a 2 m3/ha-t, de a felha-
gyottakban is csak 8,2 m3/ha. Az átlagos arányok 
még kiegyenlítettebbek, többnyire 8–15% között 
változnak, egyedül a 80–119 éves kezelt állomá-
nyokban még alacsonyabb, itt a 2%-ot sem éri el 
(3. táblázat).

Állomány szinten a 40–79 éves erdőrészletek-
ben készült felvételeket nem különítettük el ke-
zelt és régen kezelt állományokra, mert egyrészt 
ezek egymás mellett, váltakozva fordulnak elő, 
másrészt holtfa mennyiségi viszonyokban sem 
különböznek egymástól. Az összes holtfa ezek-
ben az állományokban viszonylag egyenletes, 
többnyire 10 m3/ha körüli és a 18 m3/ha-t nem 
haladja meg. Hasonló mennyiségeket találni a 
80–119 éves kezelt állományokban is. A régen 
kezelt, „középkorú” (80–119 éves) állományok 
holtfamennyiség szempontjából két nagyon el-
térő csoportra lehet osztani. Két állományban 
a kezelt állományokhoz hasonló mennyiségű az 
összes holtfa (15 m3/ha alatti), a másik háromban 
azonban meghaladja a 45 m3/ha-t is. A felhagyott 
állományok többségében az összes holtfa meny-
nyisége meghaladja a 25 m3/ha-t, négy állomány-
ban a 45 m3/ha-t is.

5–9,9 10–14,9 15–19,9 20–24,9 25–29,9 30–

40–79 éves, kezelt

40–79 éves, régen kezelt

80–119 éves, kezelt
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120–165 éves, felhagyott
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2. ábra. Az álló (A) és fekvő holtfa (B) megoszlása (db%), átmérőosztályonként.
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Értékelés
A holtfa mennyisége és aránya
A különféle állományok holtfa mennyiségének 
összevetése több problémát is felvet, amit nem le-
het említés nélkül hagyni és részben az összevet-
hetőséget is megnehezítik. A felmérésekben al-
kalmazott minimális átmérő gyakran különböző, 
többnyire 5–10 cm között változik, de szélsőség-
ként lehet 2, illetve 20 cm is (Richards et al. 1995, 
illetve Hardt & Swank 1997, Muller & Liu 1991). 
A minimális átmérő a holtfa hektáronkénti szá-
mát alapvetően befolyásolja, de hatása akkor sem 
teljesen elhanyagolható, ha a térfogatokat próbál-
juk összehasonlítani. A saját vizsgálatunkban pl. 
az 5–10 cm közötti holtfa adja átlagosan az összes 
holtfa 6 és 5%-át, ami 2,3 m3/ha-t jelent, a régen 
kezelt 80–119 éves és a felhagyott állományokban 
is. Egyes cikkekben az összes holtfa mennyiségé-
re nincs adat, mert vagy nem mérték fel az adott 
vizsgálat keretében az álló vagy a fekvő holtfa 
mennyiségét, vagy felmérték, de a mértékegység 
eltérő (legtöbbször m2/ha álló, m3/ha fekvő holt-
fa esetében). Ez mindenképpen szükségessé teszi 
az összes holtfa mennyiségének összehasonlítása 
mellett külön az álló és a fekvő holtfa mennyiségé-
nek összevetését is (sőt, álló holtfa esetében külön 
a tőszám, a körlap és a térfogat összehasonlítását). 
Ezt a többlépcsős összevetést a nem túl sok ren-
delkezésre álló adat miatt mindenképpen szüksé-
gesnek tartjuk. Szintén a viszonylag kevés össze-
hasonlítási alap miatt az eredményeket összeha-
sonlítottuk nem csak a megegyező vagy hasonló 
félszáraz tölgyesekkel, hanem az üdébb termőhe-
lyű, így jobb növekedésű/magasabb produkciójú, 
de még tölgyek uralta állományokkal ritkábban 
egyéb lombos erdőkkel is.

Kezelt állományok (1., 2., 3. állománytípus)

Az összevetés szempontjából (a továbbiakban), 
az eredmények alapján “kezeltnek” az 1., 2., és 
3. állománytípusba tartozó mintákat tekintjük. 
Ezekben nyilvánvalóan (szignifi kánsan) jóval ke-
vesebb a holtfa, mint a felhagyott erdőnek tekint-

hető állományokban (4. és 5. állománytípus). A 
három kezelt állománytípusban (összesen 140 db 
mintavételi pont) átlagosan, együttesen 11,2 m3/
ha az összes holtfa mennyisége. Hasonló ered-
ményeket kaptak mások is, ez a kis mennyiségű 
holtfa nyilván ez erdőkezelés-erdőgazdálkodás 
történetével van összefüggésben nálunk, és más-
hol is (Kirby et al. 1998, Colak et al. 2009). Az 
erdőgazdálkodás erősen korlátozhatja a holtfa 
előfordulását, de akár teljes hiányát is okozhatja 
(Pedlar et al. 2002, Debeljak 2006). Mások nem 
találtak ekkora különbséget a kezelt és a nem ke-
zelt állományok között (Lombardi et al. 2008).

A európai kezelt gazdasági lombos erdőkről 
meglehetősen kevés adatot találni, a gazdasá-
gi erdőkben a holtfa összes mennyisége még az 
üdébb, magasabb produkciójú üde elegyes töl-
gyesekben, gyertyános tölgyesekben is csak kivé-
telesen haladja meg a 20 m3/ha-t, de az átlag 10 
m3/ha alatti (5. táblázat). Hasonlóak az európai 
(-kisázsiai) kezelt bükkösökből származó adatok 
is (Bretz Guby & Dobbertin 1996, Burrascano 
et al. 2008, Atici et al. 2008, Colak et al. 2009, 
Larrieu et al. 2012, Koprivica et al. 2013), egye-
dül Szlovénia kezelt gazdasági bükköseiből jelez-
nek nagyobb mennyiségű holtfát (17–36 m3/ha 
álló+fekvő holtfa, Debeljak 2006).

Száraz-üde kezelt tölgyesekre igen kevés ada-
tot találni és csak Olaszországból (Lombardi et 
al. 2008, Barreca et al. 2008, Paletto et al. 2014), 
ezek az általunk talált 11 m3/ha-nál kisebbek (5–9 
m3/ha). Általános jellemzője a kezelt erdők holtfa 
viszonyainak, hogy az összes holtfa nem éri el a 
teljes föld feletti élő és holt faanyag 5%-át. Mind-
ezek alapján a kezelt hazai félszáraz cseres-ko-
csánytalan tölgyesekben talált átlagosan 11 m3/
ha holtfa, amely átlagosan a teljes föld feletti élő 
és holt faanyag 4%-a, európai összehasonlításba 
viszonylag magasnak tekinthető – ha a rendsze-
res erdészeti kezelés alatt álló állományokhoz 
hasonlítjuk az adatokat. Egészen más a kép, ha a 
régebb óta felhagyott, vagy őserdő jellegű félsz-
áraz tölgyesekhez viszonyítunk.
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4. táblázat. Állományszintű holtfa adatok

Állomány-
típus hely kor

minta-
pont 
(db)

élőfa 
(m3/ha)

álló holtfa 
(m3/ha)

fekvő holtfa 
(m3/ha)

összes 
holtfa

(m3/ha)

40–79 
éves, 
kezelt 
és régen 
kezelt

Csobánka 14B-22D 64–78 4 273 0,0 0,8 0,8
Pomáz 46B-74D-75C-
115A

47–70 8 249 7,1 7,3 14,4

Kóspallag 3A-4AB 59–73 6 305 4,1 5,0 9,1
Márianosztra 18B-19B 46–56 4 248 6,4 11,3 17,7
Garáb 9G 75 6 291 3,0 10,8 13,8
Gyöngyössolymos 
67A-83A-96D-100AB

55–70 10 278 4,3 6,8 11,0

Eger 36ABDE 50–60 8 239 9,8 8,2 18,0
Noszvaj 3BE-4B 75 6 283 1,1 4,7 5,8
Noszvaj 1AF-
Bükkzsérc 
69B-Felsőtárkány 
196A

47–73 8 254 5,7 6,0 11,6

Cserépfalu 58D-67F 52–77 7 256 2,4 8,0 10,4
Kács 5E-8D 70–75 6 349 0,0 5,1 5,1

80–119 
éves, 
kezelt

Pilisszentkereszt 
37A-43B

97 4 429 0,0 8,3 8,3

Szentendre 23A 99 4 190 3,8 11,1 14,9
Gyöngyöstarján 
19E-21A

97 4 248 0,0 2,5 2,5

Gyöngyössolymos 
90AB

98–103 5 354 0,0 4,4 4,4

Cserépfalu 67B 83 5 299 9,1 0,0 9,1
Kács 3AG 85 5 429 1,4 13,2 14,6

80–119 
éves, 
régen 
kezelt

Márianosztra 21A-24A 96–99 5 368 4,0 5,6 9,6
Gyöngyös 42A-Gyön-
gyössolymos 
104B-105AC

93 7 201 9,7 5,0 14,7

Eger 32B 85 4 324 50,7 17,5 68,2
Cserépfalu 21F-22C 102–107 6 455 17,0 29,6 46,6
Cserépfalu 40CFGJ 102–107 9 400 12,4 34,1 46,5

120–165 
éves, 
felhagyott

Perőcsény 36FG 123 15 350 4,2 19,2 23,4
Perőcsény 37BG 123 12 394 7,0 22,8 29,9
Mátrafüred 26BC 153 11 223 2,2 23,4 25,6
Parád 39A 160 4 238 27,6 40,4 67,9
Eger 33F 133 5 328 22,3 13,5 35,8
Felsőtárkány 200A 126 18 322 40,1 53,9 94,0
Felsőtárkány 200B 126 10 259 20,3 8,1 28,5
Cserépfalu 58A 137 35 329 21,3 32,1 53,3
Cserépfalu 59ABD 137 17 335 19,1 29,5 48,6
Szilvásvárad 20C 161 23 263 13,9 20,8 34,6
Szilvásvárad 22AF 161–165 8 352 3,8 26,8 30,6
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5. táblázat. A holtfa (álló+fekvő, tuskó nélküli) átlagos mennyisége (min.-max.) kezelt gazdasági erdőkben.
Hely jell. 

fafaj
álló holtfa 
(m3/ha)

fekvő holtfa 
(m3/ha)

összes 
holtfa 
(m3/ha)

élőfa 
készlet 
(m3/ha)

álló holt-
fa/ 
összes 
holtfa 
arány, %

holtfa/ 
összes 
föld feletti 
faanyag 
arány, %

forrás

Üde elegyes tölgyesek

 Franciaország 1a 10,3 1,6 11,9 Lassauce 
et al. 2012

 Írország 1b 23,9 
(20,7–27,1)

Sweeney et 
al. 2010

 Anglia 1c 19,2 
(11,9–23,1)

Kirby et al. 
1991

 Lengyelország 1a 5,8 
(2,0–9,5)

Kirby et al. 
1991

1a 3,0 (0–5) 0,8 (0–1) 3,5 (1–6) 253 
(239–279) 75 1,4 Bobiec 

2002
Félszáraz tölgyesek

 Magyarország 2a 2 
(0,0–45,4)

7,0 
(0,0–31,8)

11,2 
(0,0–
45,4)

291 
(130–564) 38 3,8

saját adat

 Olaszország 2b 4,5 262 1,7 Lombardi et 
al. 2008

2c 2,4 171 1,4 Lombardi et 
al. 2008

2c 3,6 5,3 8,9 40 Barreca et 
al. 2008

2d 2,7 3,3 6,0 45 Paletto 
et al. 2014

Uralkodó fafaj: (1a) Quercus robur, Carpinus betulus, Tilia cordata, (1b) Quercus spp., Fraxinus excelsior, (1c) Q. 
robur, T. cordata, Betula spp., C. betulus; (2a) Q. petraea, Q. cerris, (2b) Q. cerris, (2c) Q. frainetto, (2d) Q. cerris, Q. 
pubescens, Q. ilex

Felhagyott erdő, közepes mennyiségű holtfával (30 m3/ha, 
Perőcsény 37B)

Felhagyottnak tekinthető állományok 
(4. és 5. állománytípus)
A szakirodalomban fellelhető őserdő jellegű töl-
gyes állományok holtfa viszonyait foglalja ösz-
sze a 6. táblázat. Az európai felhagyott és őser-

dő jellegű félszáraz tölgyesek közül a szlovákiai 
Boky összetételében és termőhelyében is igen 
hasonló az általunk vizsgált állományokhoz. Itt 
az 1970-es évek óta vizsgálják többek között a 
holtfa mennyiségét is (6. táblázat). Az összes 

Régen kezelt középkorú (80–119 éves) állomány, közepes 
mennyiségű holtfával (27 m3/ha, Noszvaj 1I).
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holtfa átlagos mennyisége 43 m3/ha, de érdemes 
kiemelni, hogy a holtfa mennyisége a vizsgála-
tok kezdete óta folyamatosan, a kezdeti 17 m3/
ha-ról a 2000-es évekre 65 m3/ha-ra nőtt (Saniga 
& Schütz 2002, Saniga et al. 2014). Portugáliá-
ban különféle üde és félszáraz elegyes tölgyes er-
dőtípusokban átlagosan 6,9 m3/ha (korai fázis), 
illetve 65,4 m3/ha (késői fázis), olaszországi 50 
éve felhagyott csertölgy uralta állományban 32 
m3/ha, ausztriai 80 éve felhagyott kocsánytalan 
és csertölgy uralta állományban 83 m3/ha összes 
holtfát találtak (Carvalho 2011, Lombardi et al. 
2008, Rahman et al. 2008). Az észak-amerikai 
őserdő („old-growth”) jellegű állományokban is 
hasonló mennyiségű, 34–79 m3/ha összes holtfát 
találni (Goebel & Hix 1996, Shifl ey et al. 1997, 
Muller & Liu 1991). Így a felmérésünk során a 
régen kezelt 80–119 éves, illetve a felhagyott 
félszáraz cser-kocsánytalan tölgy állományokban 
talált 36, illetve 45 m3/ha összes holtfa a jellem-
ző tartomány alsó határára esik. Egyes szerzők 
jelzik, hogy a holtfa a felhagyás után egy ideig 
csökken, majd mintegy 50 év alatt eléri az em-
beri használat előtti értéket (Bormann & Likens 
1994), máshol 60–100 évre becsülik ezt a fo-
lyamatot (Peterken 1996, Vandekerkhove et al. 
2009). A holtfa mennyiségének alakulása függ az 
állományok uralkodó fáinak korától, az idős, bio-
lógiai életkoruk felső határa közelében lévő állo-
mányokban a holtfa mennyisége hasonló lehet az 
őserdő jellegű állományokéhoz (Vandekerkhove 
et al. 2005, von Oheimb et al. 2005, 2007). Ez a 
megállapítás jól illik az általunk vizsgált, felha-
gyottnak tekinthető állományokra, ahol idős a 
felső lombszint, már jellemző a fák elhalása, és 
több évtizede (30–40 év) nem volt erdészeti be-
avatkozás, a holtfa mennyisége pedig már közelít 
az ilyen erdőtípusban várhatóhoz.

Ismert, hogy az őserdő jellegű állományokban 
a holtfa mennyisége egyenes arányban nő az erdő 
produktivitásával (Harmon et al. 1986, Spetich et 
al. 1999, de Nilsson et al. 2002 is utal erre). Ez is 
a magyarázat arra, hogy miért találtak az euró-
pai felhagyott és őserdő jellegű vagy őserdőnek 
tekinthető üde tölgyesekben összességében jóval 
több, 3–5-ször annyi holtfát, ami mindig megha-
ladta a 110 m3/ha-t (Bobiec 2002, Meyer et al. 
2006, Rahman et al. 2008, Petritan et al. 2012), 
mint a félszáraz tölgyesek esetében.
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Az amerikai cikkek többnyire csak db/ha-
ban és/vagy m2/ha-ban adják meg az álló holtfa 
mennyiségét. A db/ha adatok a nagyon eltérő 
minimális átmérő és átmérőeloszlások miatt ösz-
szehasonlításra kevéssé alkalmasak, bár nyilván 
az álló holtfák puszta számának is van jelentő-
sége. Az USA félszáraz tölgyes ősredő jellegű 
(old-growth) állományaiban 30–130 db/ha álló 
holtfát találni (McComb & Muller 1983, Rosen-
berg et al. 1988, Goebel & Hix 1996, Shifl ey et al. 
1997, Dodds & Smalige 1999, Spetich et al. 1999, 
Hart et al. 2012), de a 100 db/ha feletti meny-
nyiség viszonylag ritka. Az általunk a középkorú 
(80–119 éves) régen kezelt és az idős (120–165 
éves) felhagyott állományokban talált 60, ill. 36 
db/ha ezekhez igen hasonló.

Az álló holtfa mennyiségi viszonyait a m2/
ha és a m3/ha adatok sokkal jobban jellemzik (6. 
táblázat). Üde tölgyes őserdőkben az álló holtfa 
átlagos körlapja elérheti, illetve meghaladhatja a 
4 m2/ha-t (Schmelz et al. 1974, McMillan 1981, 
Shotola et al. 1992, Roovers & Shifl ey 1997, Ri-
chards et al. 1995, Nilsson et al. 2002), míg a 
félszáraz állományokban a kevés adat alapján 
2 m2/ha körüli (1,5–2,44 m2/ha; Goebel & Hix 
1996, Shifl ey et al. 1997, Hart et al. 2012). Ehhez 
nagyon hasonló mennyiséget (2,06–2,18 m2/ha) 
találtunk mi is felmérésünk során a felhagyott-
nak tekinthető állományokban (4. és 5. állomány-
típus). Az álló holtfa térfogata az üde tölgyes ős-
erdőkben (EU, USA), de az európai felhagyott 
állományokban is, többnyire meghaladja a 20 
m3/ha-t (Hale et al. 1999, Bobiec 2002, Nilsson 
et al. 2002, Meyer et al. 2006, Rahman et al. 2008, 
Petritan et al. 2012). Vizsgálatunkban a 80–119 

éves régen kezelt és a 120–165 éves felhagyott 
tölgyesekben átlagosan 17–18 m3/ha-t találtunk. 
Az egyetlen Európából, régen felhagyott félszáraz 
cser-kocsánytalan tölgy erdőből származó adat 
ennél nagyobb (32 m3/ha, Rahman et al. 2008), 
míg az USA-ban hasonló (19 m3/ha, Goebel & 
Hix 1996), illetve kissé alacsonyabb (10 m3/ha, 
Shifl ey et al. 1997) mennyiséget találtak.

A felhagyott és őserdő jellegű európai üde töl-
gyesekben a fekvő holtfa mennyisége többnyire 
megközelíti (Rahman et al. 2008, Petritan et al. 
2012) vagy meg is haladja a 100 m3/ha-t (Bobiec 
2002, Meyer et al. 2006). Az észak-amerikai ál-
lományokból származó adtok valamennyivel 
kevesebb fekvő holtfára utalnak (39–81 m3/ha, 
Schmelz et al. 1974, McMillan 1981, Richards et 
al. 1995, Roovers & Shifl ey 1997, Hardt & Swank 
1997, Hale et al. 1999), de az USA-ban is találni 
100 m3/ha fekvő holtfát tartalmazó üde tölgyes 
őserdőket (McCarthy et al. 2001). A félszáraz töl-
gyesekből felhagyott erdőre Európából egyetlen 
adatot találni: Ausztriában, a Lange-Leitn Natural 
Forest Reserve-ben 52 m3/ha (Rahman et al. 2008). 
Ez jóval több, mint az álalunk mért 19 m3/ha (ré-
gen kezelt 80–119 éves állományok), ill. 28 m3/ha 
(felhagyott 120–165 éves állományok). A néhány 
USA-ból származó adat alapján is azt lehet látni, 
hogy az ottani félszáraz tölgyes őserdők többnyire 
több, de min. 24 m3/ha fekvő holtfát tartalmaznak 
(24–54 m3/ha, Goebel & Hix 1996, Shifl ey et al. 
1997, Dodds & Smallidge 1999).

A holtfa mennyisége mellett a különböző ará-
nyai is jól – sokszor a mennyiségnél még job-
ban is – jellemezhetik az adott állomány holtfa 
viszonyait (6. táblázat). Az egyik jellemző arány 

Felhagyott erdő, sok holtfával (53 m3/ha, Kecskés-galya er-
dőrezervátum, Cserépfalu 58A). Felhagyott erdő, sok holtfával (68 m3/ha, Parád 39A).
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az álló holtfa aránya az összes holtfához képest. 
A mérsékelt övi lombos erdőkben az a jellemző, 
hogy a fekvő holtfa aránya nagyobb az állóénál 
(pl. Korpeľ 1995, 1997, Hale et al. 1999, Bobiec, 
2002, Nilsson et al. 2002, Meyer et al. 2003) – in-
kább csak az lehet kérdéses, mennyivel nagyobb. 
Mind az üde, mind a félszáraz felhagyott és őser-
dő jellegű, európai és észak-amerikai tölgyesek-
ben az a jellemző, hogy az álló holtfa aránya az 
összes holtfa 25–30%-a körül ingadozik (9–38%, 
Goebel & Hix 1996, Shifl ey et al. 1997, Hale et al. 
1999, Bobiec 2002, Meyer et al. 2006, Rahman et 
al. 2008, Petritan et al. 2012). Ez alatta marad az 
általunk mért 42–46%-nál. Ez a viszonylag ma-
gasabb álló holtfa arány jól jelzi, hogy az általunk 
vizsgált állományok még mutatják a korábbi er-
dészeti kezelés hatásait azzal, hogy az elpusztult 
fák még frissek, sok még lábon áll közülük és csak 
a közeli jövőben várható kidőlésük, növelve ezzel 
a fekvő holtfa arányát.

Az álló holtfa összes álló (élő+holt) faanyag-
hoz viszonyított körlap aránya is magasabbnak 
tűnik az üde tölgyesek esetében (7–11%), mint 
a félszáraz állományoknál (6–8%). Az összes 
holtfa összes föld feletti holt+élőfához viszonyí-
tott térfogataránya hasonló képet mutat. Míg az 
üde tölgyesekben ez az arány többnyire megha-
ladja a 20%-ot (Bobiec 2002, Meyer et al. 2006, 
Rahman et al. 2008, Petritan et al. 2012), addig a 
kevés félszáraz állományból származó adat alap-
ján ezekben az állományokban kisebb, többnyire 
20% alatti (7–19%, Saniga & Schütz 2002, Lom-
bardi et al. 2008, Saniga et al. 2014) és csak kivé-
telesen nagyobb (25%, Rahman et al. 2008).

Ha „állományokba” csoportosítjuk a minta-
vételi pontokat, akkor az egyik érdekesség, hogy 
a 80–119 éves régen kezelt állományok kettős 
képet mutatnak. Két állomány a kezelt erdőkre 
jellemző holtfa mennyiséget tartalmaz, a másik 
háromban azonban olyan sok a holtfa, amennyit 

7. táblázat. Különböző minimális mellmagassági átmérőjű álló holtfák tőszáma (db/ha) őserdőkben és felhagyott állomá-
nyokban

Hely jellemző 
fafaj

min. 
átmérő db/ha min. 

átmérő db/ha forrás

Üde elegyes erdők
Svédország 1a 30 19 50 8 Nilsson et al. 2002
Németország 1a 30 12,5 50 9,5 Oheimb et al. 2007
Svédország 1b 30 24 50 8 Nilsson et al. 2002
Svédország 1c 30 17 50 8 Nilsson et al. 2002
Szlovákia 1d 30 24 50 12 Nilsson et al. 2002
Quebec, Kanada 1e 49 7,6 Angers et al. 2005
New York, USA 1f 50 18,3 McGee et al 1999
Michigan, USA 1g 30 18.4 Hura & Crow 2004
Wisconsin-Michigan, USA 1g 45 16,7 Goodburn & Lorimer 1998
Wisconsin-Michigan, USA 1h 45 25,8 Goodburn & Lorimer 1998
Lengyelország 1i 30 15-22 50 13-14 Nilsson et al. 2002
Lengyelország 1j 30 2-24 50 1-9 Nilsson et al. 2002
Lengyelország 1k 30 5-11 50 4-9 Nilsson et al. 2002
Félszáraz tölgyesek
Magyarország 2a 30 3,8 50 0,5 80–119 éves, régen kezelt
Magyarország 2a 30 12 50 1,3 120–165 éves, felhagyott
Maryland, USA 2b 30 5 Dodds & Smallidge 1999
Tenessee, USA 2c 30 7 50 2,5 Hart et al. 2012
Uralkodó fafaj: (1a) Fagus sylvatica, (1b) F. sylvatica, Picea abies, (1c) F. sylvatica, Q. petraea, Pinus sylvestris, (1d) 
F. sylvatica, Abies alba. P. abies, (1e) Fagus grandifolia, Acer saccharum, (1f) A. saccharum, F. grandifolia, Betula 
alleghaniensis, (1g) A. saccharum, (1h) A. saccharum, Tsuga canadensis, B. alleghaniensis, (1i) Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, P. abies, (1j) Tilia cordata, Carpinus betulus, P. abies, (1k) T. cordata, C. betulus, Q. robur; 
(2a) Q. petraea, Q. cerris, (2b) Q. prinus, Q. rubra, Betula lenta, Acer rubrum, (2c) Q. alba, Q. coccinea, Q. velutina, A. 
rubrum, Pinus echinata
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a 11 felhagyott állomány közül is csak négyben 
találtunk. Az erdőrezervátumoknak jelentős sze-
repe van abban, hogy találhatók Magyarországon 
olyan területek, ahol a holtfa mennyisége eléri a 
természetes félszáraz tölgyesekre jellemző mér-
téket. A 14 db, legalább 23 m3/ha-t tartalmazó 
állomány közül négy található erdőrezervátum 
magterületen (Vár-hegy, Felsőtárkány 200A, 
Hór-völgy, Cserépfalu 40 C, F, G, J, Kecskés-
galya, Cserépfalu 58A és 59 A, B, D), ezekben 
mind viszonylag sok, 45 m3/ha feletti összes 
holtfát találtunk. Erdőrezervátum magterületen 
kívül csak két esetben találtunk 45 m3/ha feletti 
holtfa mennyiséget (Parád 39A, Eger 32B erdő-
részletek). A legmagasabb holtfamennyiséget is 
egy erdőrezervátum, a Vár-hegy magterületén 
mértük.

Nagyméretű holtfák mennyisége

A mérsékelt övi üde lombos és fenyőelegyes lom-
bos őserdőkben a 30 cm mellmagassági átmérő-
nél vastagabb fák száma Európában többnyire 
átlagosan 11–21 db/ha, az 50 cm-nél vastagab-
baké 8 db/ha körüli (7. táblázat). A kevés Észak-
Amerikából (USA, Kanada) származó adat en-
nél magasabb számokra utal, főleg 45–50 cm-es 
mérettartományban (15–20 db/ha). A félszáraz 
tölgyesekből származó nagyon kevés adat alacso-
nyabb vastag álló holtfa tőszámokat mutat, ezek 
az USA félszáraz tölgyes őserdeiben a 30, illetve 
50 cm feletti átmérőtartományban sem érik el a 
10, illetve az 5 db/ha-t. Az általunk vizsgált fel-
hagyott erdőkben (5. állománytípus) a 30 cm-nél 
vastagabb álló holtfák száma nagyobb (12 db/ha) 
az amerikai adatoknál. Ez leginkább azzal ma-
gyarázható, hogy az általunk vizsgáltak korábban 
kezelt állományok, amelyek a 90–100 éves kort 
viszonylag magas és homogén méreteloszlású 

tőszámmal érték meg. A felhagyás óta eltelt idő 
alatt ebből a sok viszonylag sok és vastag élő fá-
ból képződtek leginkább az álló holtfák, amelyek 
többségének mellmagassági átmérője meghalad-
ja a 30 cm-t. Ugyanakkor az 50 cm-nél vastagabb 
álló holtfák hektáronkénti tőszáma alacsonyabb 
az őserdő jellegű állományokban találhatónál, 
ami egyértelműen jelzi az idős és így igazán vas-
tag fák relatív hiányát.

Korhadási fok

A korhadási fok becslése általános a holtfát vizs-
gáló tanulmányokban, ugyanakkor egyrészt az 
alkalmazott skálák – bár egymáshoz nagyon ha-
sonlóak, illetve elméletileg ugyanazok – elég re-
latívak, másrészt a holtfa lebomlásának sebessé-
ge is sok mindentől függ, az adatok összevethető-
sége így problémás. Annyi nyilvánvalónak tűnik, 
hogy az üde tölgyes őserdőkből származó adatok 
alapján a fekvő holtfát egyértelműen a jobban le-
bomlottak uralják, arányuk többnyire 50% feletti 
(63%, MacMillan 1981, 26%, Richards et al. 1995, 
73%, McCarthy et al. 2001). A félszáraz tölgye-
sekre is hasonló arányokat találni (35%, Shifl ey 
et al. 1997, 66%, Dodds & Smallidge 1999, 57%, 
Hart et al. 2012). Az általunk a két lebomlott 
kategóriára (IV–V), a 80–119 éves régen kezelt 
és a felhagyott állományokban összesen kapott 
8–15% feltűnően kevésnek tűnik. Ez jól mutatja, 
hogy ezekben az állományokban kevés az erősen 
lebomlott fekvő holtfa. Ennek két nyilvánvaló oka 
is van. Egyrészt ezek korábban kezelt erdők vol-
tak, a régebbi és ezért bomlottabb faanyag vár-
hatóan kevés bennük. A másik ok, hogy a holtfát 
uraló kocsánytalan tölgy a viszonylag száraz kö-
rülmények között, más tölgy fajokhoz hasonlóan 
(Schowalter et al. 1998), igen lassan bomlik.

Következtetések
Az eredményeket összefoglalva, illetve egymással 
a koruk és erdészeti kezelésük alapján kialakított 
állománytípusokat összevetve az látszik, hogy a 
40–79 éves állományok holtfaviszonyai gyakor-
latilag azonosak, függetlenül attól, hogy az utolsó 
erdészeti beavatkozás 10 éven belül, vagy régeb-

ben volt. A holtfa mennyiségét tekintve a 80–119 
éves kezelt állományok is hasonlóak, a különbség 
az álló holtfa arányában van, ami a 80–119 éves 
kezelt állományok esetében jóval alacsonyabb, 
15,1%, mint a 40–79 éves állományokban, ahol 
ez az arány 30% feletti. A 80–119 éves régen ke-
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zelt és a 120–165 éves felhagyott állományok az 
előző három állomány típusnál jóval több holt-
fát tartalmaznak, a két típus között szignifi káns 
különbséget csak a vastag holtfa mennyiségében 
találni. Így az 5 állománytípus kétfelé osztható, 
egyrészt 80 évesnél idősebb régen kezelt vagy fel-
hagyott állományokra (4. és 5. állománytípus), az 
eredmények alapján tehát a vizsgált 80–119 éves 
régen kezelt állományok tulajdonképpen felha-
gyott erdőknek tekinthetők. A másik csoportba 
a rendszeresen kezelt vagy 80 évesnél fi atalabb 
állományok (1., 2., 3. állománytípus) kerültek, 
amelyek így kezeltnek tekinthetők, függetlenül 
attól, hogy mikor volt a legutolsó erdészeti be-
avatkozás.

Az üdébb tölgyesekben jelentősen nagyobb 
az álló holtfa mennyisége – a különbség hoz-
závetőlegesen 50%-os, az üde tölgyesekben kb. 

másfélszer annyi az álló holtfa, mint a félszáraz 
állományokban. A saját vizsgálatunk alapján az is 
látható, hogy a felhagyástól számított viszonylag 
kis idő, mintegy 30 év elegendő lehet ahhoz, hogy 
a már a felhagyáskor is legalább 80 éves állomá-
nyokban a természetes erdőkéhez hasonló meny-
nyiségű álló holtfa képződjön.

A fekvő holtfa mennyiségre nézve az álló holt-
fához hasonló főbb irányok mutatkoznak, azzal 
a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a fel-
hagyott, illetve őserdő jellegű üde tölgyesekben 
a fekvő holtfa mennyisége többszöröse, de leg-
alább kétszerese a vizsgált, felhagyottnak tekint-
hető (4. és 5. állománytípus) cseres-tölgyesekhez 
képest. Ennél nagyobb a fekvő holtfa mennyisége 
az egyéb európai felhagyott, illetve az amerikai 
félszáraz, őserdő jellegű tölgyesekben is, de eb-
ben az esetben a különbség jóval kisebb.
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Tanulmányok
a félszáraz tölgyesek 
ökológiai viszonyairól

Az MTA Ökológia Kutatóközpont Tanulmányai a kutatóközpontban folyó tudományos 
kutatásokba enged betekintést kutatóknak, gyakorlati szakembereknek, döntéshozók-
nak és a széles olvasóközönségnek. E sorozat keretében magyar nyelvű összefoglaló 
tanulmányokat jelentetünk meg a kutatóközpont szakemberei által koordinált tudomá-
nyos kutatásokról, amelyek az ökológiai változatos szakterületeit érintik. 

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont három Intézetből áll:

Balatoni Limnológiai Intézet 
(Tihany)

Duna-kutató Intézet 
(Budapest, Debrecen) 

Ökológiai és Botanikai Intézet 
(Vácrátót).

A félszáraz, cseres-kocsánytalan tölgyesek ökológiai jellemzőit vizsgáltuk az Északi-közép-
hegységben. Néztük, hogy milyen környezeti tényezők és faállomány-jellemzők befolyásolják 
a gyepszint összetételét, hogy közel négy évtized közvetlen emberi beavatkozástól mentes 
időszak milyen hatással van egy cseres-kocsánytalan tölgyes faállományának szerkezetére, 
összetételére, valamint azt, hogyan alakul a holtfa mennyisége kezelt gazdasági erdőkben és 
több évtizede felhagyott állományokban.

A lágyszárú fajok előfordulását elsősorban a lombkorona záródás, a fák mérete és a cserje-
szint fejlettsége határozta meg, a legfontosabb állományjellemzők tehát a páratartalommal és 
a fényviszonyokkal vannak kapcsolatban.

Negyven év spontán fejlődés túl rövid idő ahhoz, hogy egy felhagyott, idős, félszáraz töl-
gyesben változatos fajösszetétel és faállomány-szerkezet alakuljon ki. Ehelyett egy kétszintű, 
fajösszetételében még viszonylag szegény állomány jött létre, amelynek felső lombkorona-
szintjét három tölgyfaj, az alsót leginkább a mezei juhar alkotja. A szerkezeti jellemzők közül a 
holtfa reagált leggyorsabban a felhagyásra. 

A rendszeres erdészeti kezelés alatt álló félszáraz tölgyesekben az összes holtfa átlagos 
mennyisége 11 m3/ha, míg a több évtizede felhagyott állományokban 45 m3/ha, amely meg-
közelíti vagy el is éri a hasonló termőhelyű, érintetlen erdőkben található szintet. Ugyanakkor 
a természetes erdőkben a lebomlott, erősen korhadt holtfa aránya jóval nagyobb, mint az álta-
lunk vizsgált felhagyott erdőkben.
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