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Bevezetés 

Az erdők egyik jellemző sajátossága a stabil, szélsőségektől mentes mikroklíma, amely többek között 

alacsonyabb nappali léghőmérséklettel, magasabb páratartalommal, kisebb fényintenzitással és 

szélsebességgel, valamint általánosságban kisebb napi ingadozásokkal jellemezhető, mint egy 

szomszédos nyílt élőhely (Geiger et al. 1995; Chen et al. 1999). Ezt a speciális állományklímát változók 

hierarchikus rendszere alakítja ki (Aussenac 2000). A mezoklíma, a domborzati viszonyok, valamint a 

vegetációtípus, mint magasabb rendű feltételek mellett, számos növényzeti, faállomány-szerkezeti, táji és 

feltalaj-változó befolyásolja egy adott állomány törzsterének mikroklímáját (von Arx et al. 2013; Frey et 

al. 2016). Az állandó viszonyokhoz sok zárterdei élőlénycsoport adaptálódott, hosszú távú túlélésük, 

diverzitásuk ezektől a környezeti feltételektől nagymértékben függ, csakúgy, mint az biogeokémiai 

folyamatok és az ökoszisztéma működése is (De Frenne et al. 2013; Scheffers et al. 2014).  

Ismert, hogy az erdei mikroklíma kialakításában a lombkoronaszint kulcsszerepet játszik, a kiegyenlítő 

hatás elsődlegesen a zárt lombozat mellett érvényesül (Chen et al. 1999). Egyre több bizonyíték áll 

rendelkezésre, hogy a változatos összetételű, természetes erdők esetében ez a hatás erősebb, mint a 

gazdasági erdőkben vagy ültetvényekben (Frey et al. 2016; Lin et al. 2017; Norris et al. 2012). Az eddigi 

vizsgálatok azonban a lombkorona-záródás mértéke mellett kevés háttérváltozó bevonásával zajlottak, 

így a mikroklímát elsődlegesen meghatározó szerkezeti és táji elemek azonosítása, valamint ezen 

környezeti elemek és a mikroklíma közötti összefüggések még kevéssé feltártak.  

Az erdei mikroklíma kutatása az ökológiában elsősorban a klímaváltozással összefüggésben került előtérbe, 

célja elsősorban a fajelterjedési modellek finomítása, valamint a klímaprognózisok alkalmazhatóságának 

növelése – főleg mozaikos tájak esetében (Bramer et al. 2018). Számos kutatás foglalkozik a természetes 

bolygatások vagy különböző intenzitású erdészeti beavatkozások okozta lombkorona-záródáshiány vagy a 

szegélyhatás mikroklíma-változókra gyakorolt hatásainak vizsgálatával is (Chen et al. 1999; Heithecker & 

Halpern 2006). Ugyanakkor zárt erdőkben az állományklímát befolyásoló háttérváltozók feltárása 

önmagában is fontos ismereteket szolgáltathat az természetvédelmi, és erdészeti gyakorlat számára, hiszen 

a zárterdei fajok diverzitása, valamint az erdei ökoszisztémák működése egyaránt hatékonyabban tartható 

fenn ezen ismeretek birtokában (De Frenne et al. 2013; Frey et al. 2016). 

Az erdészeti beavatkozások, a lombkorona-záródást és a faállomány-szerkezetet különböző térbeli 

mintázatban és mértékben megváltoztatva, már rövid távon is jelentősen módosítják a termőhelyi 

viszonyokat, ami jelentős hatást gyakorol az egyes ökoszisztéma funkciókra és az erdei életközösségekre. 

A legdrasztikusabb változásokat a faegyedek nagy kiterjedésű és adott területre nézve teljes eltávolítása 

okozza, mint a tarvágás vagy vágásos üzemmód véghasználatai, de a kiegyenlített abiotikus viszonyokat 

a kevésbé intenzív fahasználatok (pl. lékvágás vagy bontóvágás) is jelentősen módosíthatják (Gray et al. 

2002; Heithecker & Halpern 2006). Bár a 2000-es évek óta hazánkban is egyre elterjedtebbek a 
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hagyományos vágásos üzemmód kereteit meghaladó fahasználatok (Lett & Schiberna 2012), az üzemi 

léptékben alkalmazott örökerdő üzemmód erdészeti beavatkozásainak hatásairól, továbbá az eltérő 

üzemmódok mikroklímára gyakorolt hatásairól kevés ismeret áll rendelkezésünkre. A megfigyeléses 

vizsgálatok mellett kiemelt szerepe van a terepi kísérleteknek, amelyek egymás mellett, eltérő 

fahasználatok hatásainak összevetésére alkalmasak, megfelelő ismétlésszámot és standardizált 

körülményeket alkalmazva (Bernes et al. 2015). Leggyakrabban egyféle üzemmód nagyszámú kezelési 

szintjét vizsgálják a kísérletek (pl. Heithecker & Halpern 2006; Weng et al. 2007), holott fontos feltárni 

az eltérő rendszerek termőhelyi viszonyokra gyakorolt hatásait is (mint pl. Knapp et al. 2014). 

Célkitűzések 

A fentiek alapján alapkutatási és gyakorlati szempontból egyaránt fontos megismernünk, hogy mely táji, 

faállomány-szerkezeti és termőhelyi jellemzők fontosak a folyamatosan zárt erdők kiegyenlített, hűvös és 

humid mikroklímájának kialakítása szempontjából. Megfigyeléses vizsgálatunk („ŐRS-ERDŐ Projekt”) 

során arra kerestünk választ, hogy 

(1.1.) milyen a mikroklíma állományok közötti varianciája az egyes mintavételi időpontokban; 

(1.2.) a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a fénymennyiség mennyire korreláló változók; 

(1.3.) kezelhetjük-e egyetlen változóként a mikroklímát és használhatunk-e kevesebb származtatott 

változót a nagyszámú mért változó helyett a modellépítés során; 

(1.4.) mely faállomány-szerkezeti, termőhelyi és táji változók határozzák meg elsődlegesen a 

mikroklímát. 

Az általunk beállított terepi kísérlet keretein belül („Pilis Kísérlet”), 2014 óta különböző erdészeti 

fahasználatok mikroklímára gyakorolt hatásait vizsgáltuk. Legfontosabb kérdéseink a következők voltak: 

(2.1.) Hogyan alakul a beavatkozásokat követő első vegetációs időszakban a mikroklíma az egyes 

kezelésekben és milyen mértékű az eltérés a zárt állományokhoz viszonyítva? 

(2.2.) Hogyan különülnek el az egyes mintavételi időpontokban – szintén az első év során – a 

mikroklíma-változók napi átlagai és ingadozásai a különböző kezelésekben? 

(2.3.) Az első vegetációs időszakban milyen az egyes kezeléstípusokban a változók napi járása 

teljesen zárt lombozat esetén (nyár) és az átmeneti időszakokban (tavasz, ősz)? 

(2.4.) Milyen a kezeléshatás az első három év során (2015-2017), vannak-e különbségek az egyes 

mintavételi időszakok vegetációs időszakában a mért adatok alapján? 

(2.5.) A vizsgált években (2014-2017) mennyire különülnek el az egyes kezelések a mikroklíma-

változók alapján? A szétválást elsősorban mely változók okozzák? 
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Anyag és módszer 

Az ŐRS-ERDŐ Projekt során 35 erdőállományban, nagyszámú környezeti változót mértünk fel és 

elemeztünk egy olyan tájban (Őrség), ahol jelentős az erdősültség, nagy az elérhető fafajok száma, de 

hasonló termőhelyi viszonyok mellett és egymáshoz térben közel különböző fajkombinációjú, illetve 

eltérő elegyességű állományok fordulnak elő. 2009 és 2011 között nyolc időszakban mértük a 

léghőmérsékletet és relatív páratartalmat, valamint egy alkalommal a relatív diffúz fényt.  

Az egyes mintavételi időszakok közötti eltérést Bartlett-teszttel és Tukey-féle többszörös 

összehasonlítással elemeztük. A mikroklíma-változók kapcsolatát mintavételi időpontonként 

korrelációelemzéssel tártuk fel. A hőmérséklet és páratartalom változók szoros korrelációja lehetővé 

tette, hogy az egyes mintavételi időpontok átlagainak és tartományainak használata helyett, 

standardizált főkomponens analízis (PCA) alapján általánosítsuk a mikroklíma-változókat. A kapott 

főkomponensek, illetve a fény-változók és a potenciális háttérváltozók közötti összefüggéseket lineáris 

regresszióval elemeztük.  

A zárt erdők mikroklímáját meghatározó tényezők feltárása mellett, egy 2014-ben, a pilisi Hosszú-

hegyen indított terepi kísérlet keretein belül vizsgáljuk a vágásos üzemmód és az örökerdő üzemmód 

leggyakoribb közép-európai fahasználatainak (tarvágás, hagyásfacsoport, bontóvágás, illetve 

lékvágás) mikroklímára gyakorolt hatását, az eltéréseket a zárt kontroll-állománytól. Vizsgálatainkat 

egy 80 éves, közel homogén, kétszintes gyertyános–kocsánytalan tölgyes tömbben végeztük, 

amelyben az öt kezeléstípus teljes blokk elrendezésben, hat ismétlésben került kialakításra. A 

mikroklíma-változókat (fény, léghőmérséklet, relatív páratartalom, vízgőztelítési hiány, 

talajhőmérséklet, talajnedvesség-tartalom) a beavatkozások előtti évtől (2014) kezdődően 

folyamatosan és szisztematikusan mérjük a kezelések középpontjában, havi legalább 48 órás, időben 

szinkronizált adatgyűjtéssel. 

Az adatfeldolgozás során a havi adatsorokat adatbázisba rendeztük, 24 órás egységekre bontottuk, és 

a nyers adatok mellett minden időpillanatra előállítottuk kontrolltól való eltérést is. A relatív adatok 

(kontrolltól vett eltérések) elemzéséhez a változók napi átlagát, illetve az interkvartilis terjedelmet 

használtuk. A kezelések és a szezonalitás hatását (2.1. és 2.2. kérdés), valamint a kezelés- és évhatás 

(2.4. kérdés) feltárását egyaránt lineáris kevert modellek segítségével végeztük. A kezelések és az idő 

hatásának vizsgálatát egységes modellrendszerben végeztük: fix faktorként használtuk a kezelések, az 

idő szintjeit (hónapokat az egyéves elemzés vagy az éveket a hároméves adatsor esetében), valamint 

a kezelés és az idő interakcióját, random faktorként pedig a blokkot. A kezeléseket Tukey-féle 

páronkénti többszörös összehasonlításokkal vetettük össze, a fahasználatok kontrolltól való eltéréseit 

konstans nélküli regresszióval vizsgáltuk. Az alkalmazott kezelések szétválását a mikroklíma-változók 

alapján, évenként külön, lineáris diszkriminancia elemzéssel (LDA) vizsgáltuk meg. A szétválás 
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mértékének meghatározásához Canberra-metrikán alapuló permutációs többváltozós 

varianciaelemzést (PERMANOVA) végeztünk, míg az egyes változók fontosságát a csoportok közötti 

szétválásban többszempontú varianciaelemzéssel (Wilks-teszten alapuló MANOVA) vizsgáltuk. 

 

Tézisek 

1. Az őrségi zárt, idős erdők mikroklímáját meghatározó tényezők 

1.1. A mikroklíma időbeli varianciája 

� Kimutattuk, hogy a léghőmérséklet és a relatív páratartalom mintaterületek közötti varianciája 

tavasszal nagyobb, míg nyáron és ősszel kiegyenlítettebb viszonyok mérhetők. A változók 

varianciájának csökkenése a vegetációs időszak során egybeesett a lombozat fejlettségének 

csúcsával. 

� Megfigyeltük, hogy a minimumértékek térbeli varianciája nagyobb, mint az átlagok vagy a 

maximumok esetében, a léghőmérséklet és relatív páratartalom napi ingadozását, illetve varianciáját 

a minimumok varianciája jobban befolyásolja.  

1.2. A mikroklímaváltozók közötti kapcsolat feltárása 

� A vizsgált mikroklíma-változók közötti összefüggések feltárásával kimutattuk a léghőmérséklet és 

a relatív páratartalom közötti általánosan erős negatív korrelációt. 

� A konzisztens és erősen negatív összefüggés lehetővé tette a léghőmérséklet és relatív páratartalom 

változóinak (napi átlag és ingadozás) általánosítását. Az indirekt ordinációval kapott változók 

megfeleltethetők „száraz-meleg jelleg”-nek (PC1) és a „napi ingadozás” mértékének (PC2), azaz 

egy átlag és egy variabilitás gradiensnek. 

� Vizsgálatunk során a diffúz fény és a léghőmérséklet, illetve relatív páratartalom közötti feltételezett 

erős összefüggést nem mutattuk ki, a változók korrelációja a legtöbb mérési időszakban alacsony volt.  

1.3. A táji és faállomány-szerkezeti változók hatása az állományklímára 

� Eredményeink bizonyítják, hogy a fafajösszetétel, a faállományszerkezet és a táji változók 

alapvetően meghatározzák az idős, zárt gazdasági erdők állományklímáját. 

� Azonban a felső lombkoronaszint fajösszetétele kevésbé bizonyult fontos háttérváltozónak, mint 

ahogy azt előzetesen vártuk: a humid és hűvös mikroklíma kialakításában a gyertyán elegyarány, 

azaz általánosítva a második lombkoronaszint, valamint a cserjeszint denzitása bizonyult a két 

legfontosabb háttérváltozónak. Ezzel szemben az idős lombhullató erdők és a tölgyek relatív 

elegyaránya a melegebb és szárazabb állományklíma irányába hatott.  
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� Kimutattuk, hogy az avar jelenléte és mennyisége a zárt erdők mikroklímát kiegyenlítő hatásának 

egyik rendkívül fontos eleme, a talajszintre jutó besugárzás jelentős részének felfogása, a kisugárzás 

lassítása, valamint nedvességtartalmának időben elnyújtott párolgása révén a pufferkapacitást 

növeli. További fontos változónak bizonyult a stabil erdei mikroklíma kialakításában az erdők 

aránya a tájban, valamint az átmérőosztályok Shannon-diverzitása, amely elsősorban a lombozat és 

a levélfelület egyenetlen eloszlása, a törzsek térbeli elrendeződésének heterogenitása és a tősűrűség 

változatossága révén csökkenti a szél általi átkeveredést, illetve fokozza az árnyékolást. 

� Elemzéseink alapján a relatív diffúz fény mennyiségét főként a körlapösszeg és a faegyedek 

méretdiverzitása csökkenti. Azt találtuk továbbá, hogy az őrségi erdők esetében a tölgyfajok relatív 

elegyaránya jobban megvilágított törzsteret eredményez.  

� A diffúz fény horizontális heterogenitása vizsgálataink alapján a mellmagassági átmérő átlaga, a 

körlapösszeg és a bükk relatív elegyaránya függvényében csökkent, azaz megállapítható, hogy a 

fényviszonyok térbeli homogenitása jellemzi azokat a nagy élőfakészlettel rendelkező állományokat, 

ahol az árnyéktűrő fásszárú fajok tömegessége is jelentős.  

 

2. Erdészeti fahasználatok hatása a mikroklímára a Pilis Kísérlet keretében 

2.1. A kezelések hatása a mikroklíma változókra az első vegetációs időszakban 

� Eredményeink alapján a mikroklíma-változók már rövid távon, a beavatkozásokat követő első 

vegetációs időszak során erős kezeléshatást mutattak és jelentősen eltértek a zárt állományra 

jellemző viszonyoktól. A változások hátterében két, egymással szorosan összefüggő folyamat áll: az 

erdők megváltozott sugárzásmérlege és vízháztartása. Az erdei lombkorona mindkét folyamatban 

kitüntetett szerepet játszik. 

� A fahasználatok legerőteljesebben a beeső fény mennyiségére hatottak. Az abszolút és diffúz fény 

mennyisége és napi ingadozása egyaránt a tarvágásban volt a legnagyobb, a lékben is jelentősen 

megnőtt, míg az egyenletes bontás és hagyásfacsoport esetében kisebb, de szignifikáns mértékben 

tért el a kontrolltól. 

� A lég- és talajhőmérséklet, illetve a vízgőztelítési hiány a tarvágásban nőtt meg leginkább, az átlagok 

és a varianciák itt voltak a legnagyobbak. A hagyásfacsoport a hőmérséklet és a légnedvesség 

átlagait nem, de az extrémumokat hatékonyan kiegyenlítette. A levegő állapotváltozói a lékben és a 

bontásban maradtak leginkább hasonlóak a zárterdei körülményekhez.  

� Talajnedvesség-növekedést tapasztaltunk a lékben és kisebb mértékben a tarvágásban.  

2.2. A kezelések közti szezonális különbségek az első vegetációs időszak során 
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� Bizonyítottuk a lombozat stabil környezet kialakításában betöltött szerepét: valamennyi mikroklíma-

változó jelentős szezonalitást mutatott, a fahasználatok közötti eltérés a vegetációs időszak csúcsán 

– jól fejlett lombozat mellett – volt a legjelentősebb. 

2.3. A kezelések hatása a mikroklíma-változók napi menetére az első vegetációs időszakban 

� Az egyes kezelésekben mérhető mikroklíma-változók a vegetációs időszak elején és végén kevésbé 

különültek el, és napi járásuk szinkronizált volt. 

� A nyári időszakban ezzel szemben nagyobb különbségeket és a napi maximumok napi menetek 

eltérő mintázatát tapasztaltuk. A hagyásfacsoport esetében például kimutattuk, hogy a mikroklíma-

változókat elsődlegesen a reggeli-délelőtti oldalirányú többletbesugárzás hajtja, ebben a napszakban 

még a tarvágásnál is szélsőségesebb körülmények jellemzik, majd ez az idő előrehaladtával 

mérséklődik.  

2.4. A mikroklíma változása a kezeléseket követő három évben 

� Azt feltételeztük, hogy a beavatkozásoktól eltelt idő függvényében a kezelések következtében 

kialakult kontrolltól vett eltérések tompulni fognak. Eredményeink alapján azonban a vizsgálati 

időszakban ez csak korlátozottan valósult meg. 

� Az aljnövényzet regenerációjának, valamint a nyílt talajfelszínek csökkenésének következtében a 

vizsgálati évek előrehaladtával a talajhőmérséklet átlagának és interkvartilis terjedelmének 

kontrolltól vett eltérése egyaránt fokozatosan csökkent, míg a kezelések egymáshoz képesti 

különbségei hasonlóan alakultak. 

� A többi vizsgált mikroklíma-változó esetében azonban azt tapasztaltuk, hogy nem az első, hanem a 

második vegetációs időszak során tértek el leginkább a zárterdei viszonyoktól, az évhatás kevésbé 

volt jelentős, a kezeléshatás pedig konzisztens volt a három mintavételi időszak alatt. 

2.5. A kezelések mikroklímájának többváltozós feltárása a kezelést követő három évben 

� A beavatkozásokat követően nagy volt a kezelések szeparációja, a szétválás a beavatkozásokat 

követő második vegetációs periódusban (2016) volt a legkifejezettebb, amit a kontroll és a tarvágás 

erősebb szétválása okozott, míg a többi kezelés kevésbé mutatott szeparációt. 2015-ben és 2017-ben 

valamennyi kezelés erős elválást mutatott. 

� Az elkülönülést az első évben leginkább a talajhőmérséklet maximuma és variabilitása, ezt követően 

a léghőmérséklet hasonló változói okozták.  
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Konklúziók a gyakorlat számára 

� Figyelembe véve az ŐRS-ERDŐ Projekt egyéb eredményeit, elmondható, hogy a mikroklíma több 

erdei specialista élőlénycsoport (zárterdei lágyszárúak, talajon élő és epifiton mohák, epifiton zuzmók, 

szaprotróf és fabontó gombák, erdei pókok) szempontjából is kiemelten fontos háttérváltozó.  

� A modelleredményeink alapján például a többfajú, szintezett állományok és a heterogén 

korosztályszerkezet kialakítása vagy az alsó lombszint és a jól fejlett cserjeszint kímélete elősegíti a 

zárterdei viszonyokhoz adaptálódott taxonok tartós fennmaradását és védelmét. Ezen ajánlások közül 

számos erdőszerkezeti elemre vonatkozó gyakorlat megjelenik az örökerdő gazdálkodás céljai között 

is, azaz jelentős többletköltség nélkül végrehajtható gyakorlat lehet. 

� A változatos erdőszerkezet következtében kialakuló stabil erdei mikroklíma képes mérsékelni, 

lassítani a klímaváltozás hatásait, hosszabb távon megőrizve az erdei specialista élőlénycsoportok 

életkörülményeit – így alkalmasak lehetnek refúgium-területeknek is.  

� Fontos kihangsúlyozni, hogy a zárt lombkoronaszint és az aktív felszín alatti szerkezeti elemek 

erdészeti beavatkozások révén történő eltávolításával elsődlegesen az állományok termőhelyi 

viszonyokat kiegyenlítő hatása módosul.  

� A Pilis Kísérlet során alkalmazott fahasználati módok, bár a valóságban alkalmazott beavatkozásoknál 

kisebb térbeli kiterjedésűek voltak, jelentősen megváltoztatták a termőhelyi viszonyokat, elsődlegesen 

a mikroklímát, és ez számos élőlénycsoportra lehet jelentős hatással. 

� A konzervációbiológiai célok elérése és az ökoszisztéma szolgáltatások teljesebb biztosítása 

érdekében a finomléptékű vagy térben heterogén gazdálkodási módok használata ajánlott, ugyanis 

ilyen fahasználatok mellett lehet az erdei környezet eredeti jellegzetességeit leginkább megőrizni. A 

lékvágás, illetve egyéb fahasználatok (egyed alapú szálalás, csoportos szálalás) alkalmazásával az 

örökerdő üzemmód lehet hatékony alternatíva ezen célok elérésére.  

� A gazdálkodás alatt álló homogén szerkezetű erdőállományok azonban jobban ki vannak téve a 

klímaváltozás káros hatásainak, emiatt különösen fontos, hogy olyan erdészeti beavatkozásokat 

alkalmazzunk, amelyek nemcsak állomány, hanem táji léptékben is képesek a szerkezeti 

összetettségüket fenntartani, ezáltal a mikroklímát kiegyenlítő hatásukat (is) növelni. 

� Amennyiben a nagy területeken, egyenlő korú erdőket eredményező vágásos üzemód elkerülhetetlen, 

a különböző hagyásfacsoportok kialakítása rendkívül fontos és a biológiai sokféleség szempontjából 

előnyös gyakorlat lehet. Ezek az erdőfoltok képesek fenntartani átmenetileg az erdei viszonyokat, 

segítve a fajoknak átvészelni a drasztikusan megváltozott körülményeket.  
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