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Bevezetés és célkitűzések 

 

Az erdei madarak érzékenyen reagálnak élőhelyük minőségére, illetve annak megváltozására. 

Mivel a táplálékláncban elég magasan helyezkednek el, emellett relatíve könnyen 

megfigyelhetőek, jó indikátorai is élőhelyeik állapotának. Ezért egy nagy faj- és egyedszámú, 

érzékenyebb, erdei specialista fajokat is tartalmazó erdei madárközösség egészséges erdőt 

jelez, és fordítva: bizonyos madárfajok megfogyatkozása az erdők ökológiai állapotában 

bekövetkező negatív folyamatokra hívhatja fel a figyelmet. 

 A mérsékelt övi lombhullató erdők zónájában e kapcsolatokról egészen sokat tudunk, 

így az erdők számos jellemzőjéről ismert, hogy fontos az erdei madarak egyik, avagy másik 

csoportja számára. Úgy tűnik azonban, hogy Európában az erdei madarak és élőhelyük 

jellemzői közötti kapcsolatok eltérhetnek valamelyest a kontinens egyes részein, még a 

mérséklet övi lombhullató erdők zónáján belül is. Egyrészt a régión belül számottevő 

különbségeket mutat az éghajlat (például annak humiditásában, illetve a telek 

keménységében), másrészt pedig maguk az erdei madárközösségek is mutatnak egy jellemző 

trendet: azok fajszáma számottevően csökken a kontinens nyugati felétől keletre haladva 

(kelet-nyugat gradiens). Ezen okok miatt az erdei madárközösségeket leginkább befolyásoló 

környezeti jellemzők jellegzetesen eltérhetnek a régió egyes országaiban. Ennek ellenére 

Magyarországon az erdei madárközösségek élőhelyeik jellemzőivel mutatott összefüggéseit 

idáig meglehetősen kevés kutatás vizsgálta. 

Doktori dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy, részben a nemzetközi és hazai 

szakirodalom eredményeinek áttekintésével, részben pedig saját, doktori éveim alatt végzett 

kutatásaimon keresztül, megpróbáljam összegyűjteni az erdei madárközösség és az erdők 

minősége között Magyarországon idáig megállapítható főbb összefüggéseket. Mivel az erdei 

madarak jellemzően érzékeny összefüggéseket mutatnak élőhelyeik állapotával, azt remélem, 

ezek feltárása közelebb visz az erdeinkben zajló folyamatok jobb megértéséhez. Ráadásul 

ezen erdőjellemzők szinte mindegyike közvetlenül befolyásolható az erdőgazdálkodáson 

keresztül, így eredményeim hozzájárulhatnak a gazdálkodás erdei madárközösségekre 

gyakorolt hatásainak jobb megértéséhez is. 

 Dolgozatomban három saját kutatást mutattam be, amelyekben mind az erdei 

madárközösségek és környezetük közötti összefüggéseket vizsgáltam, azonban e vizsgálatok 

térléptéke, illetve az elemzésben vont környezeti változók jellege számottevően eltért.  

Először is megvizsgáltam, a Mindennapi Madaraink Monitoringja adatbázis országos adatait 
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felhasználva, hogy mennyire alkalmasak a CORINE Felszínborítási Adatbázisból 

származtatott, a táj összetételére vonatkozó durva háttérváltozók az erdei madárközösség 

gazdagságának előrejelzésére táji léptékben. Ezután – ismét a Mindennapi Madaraink 

Monitoringja program madár-adatait felhasználva, és ugyanúgy táji léptékben – azt a kérdést 

tettem fel, hogy a hazánkban az erdőkről létező legrészletesebb adatbázisból, az Országos 

Erdőállomány Adattárból származtatott részletesebb (zömmel az erdők fafajösszetételére és 

szerkezetére vonatkozó) erdőjellemzők segítségével nagyobb sikerrel lehet-e előre jelezni az 

erdei madárközösség gazdagságát, különös tekintettel egyes, érzékenyebb madárfajokat is 

tartalmazó csoportokra. Végül egy finomabb, erdőrészlet léptékű esettanulmányt mutatok be, 

amely során az őrségi erdőkben az erdei madárközösség gazdagsága és a faállomány egyes 

jellemzői (szerkezete, fafajösszetétele, táji környezete és tájtörténete) között feltárható 

kapcsolatokat vizsgáltam. 

E munkák bemutatása után, azok eredményeit összevetve a nemzetközi, illetve a hazai 

kutatási eredményekkel, dolgozatomban a következő kérdésekre kerestem a válaszokat: 

 

1. A fellelhető irodalmi adatok, illetve saját vizsgálataim alapján melyek azok az erdőállapot-

jellemzők Magyarországon, amelyek összefüggést mutatnak az erdei madárközösségek 

gazdagságával (elsősorban a madárközösségek faj- és egyedszámával, illetve egyes 

funkcionális csoportok faj- és egyedszámával)? 

 

2. A hazai erdőkről szabadon hozzáférhető durvább (CORINE felszínborítási adatbázis), és 

legrészletesebb (Országos Erdőállomány Adattár) adatbázisok tartalmaznak-e információt az 

erdőknek ezekről az erdei madárközösségekkel leginkább kapcsolatot mutató jellemzőiről, 

ezen adatbázisok mennyire alkalmasak az erdei madárközösségek gazdagságának 

előrejelzésére? 

 

3. Amennyiben ezek az adatbázisok csak korlátozottan alkalmasak az erdei madárközösségek 

gazdagságának előrejelzésére, melyek azok a változók/jellemzők, amelyekről leginkább 

fontos lenne még információval rendelkeznünk a madárközösségek gazdagságának, így az 

erdők jó ökológiai állapotának megőrzése érdekében itt, Magyarországon?  
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Anyag és módszer 

 

A CORINE Felszínborítási Adatbázis használhatóságát az erdei madárközösségek 

gazdagságának előrejelzésében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Monitoring Központja által koordinált Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) program 

madár-adatain vizsgáltam. Elemzéseim során 112, 2,5 km x 2,5 km-es UTM négyzetben 

megvizsgáltam, hogy mennyire alkalmasak az erdei madárközösség gazdagságának (21 nem 

túl ritka, zárterdei madárfaj adataiból képzett faj- és egyedszámának, illetve néhány 

funkcionális csoport faj- és egyedszámának) modellezésére a CORINE Felszínborítási 

Adatbázisból számolt nagyon egyszerű, a táj összetételét jellemző háttérváltozók (gyepek, 

agrár élőhelyek, urbán területek és erdők aránya). Az összefüggések feltárását általános 

lineáris modellek építésével végeztem. 

Azt, hogy az Országos Erdőállomány Adattár alkalmasabb eszköz-e az erdei 

madárközösségek gazdagságának modellezésére, úgyszintén az MMM program madár-

adatain vizsgáltam. Az előző elemzésben is használt, 21 zárterdei madárfaj adataiból számolt 

madárközösség-változók segítségével, 106 UTM négyzetben megvizsgáltam, hogy az 

erdeinkről létező legrészletesebb adatbázisból számolt háttérváltozók (amelyek a négyzetek 

erdeinek koreloszlását, fafajösszetételét, szerkezetét, és éghajlati viszonyait jellemezték) 

mennyire alkalmasak az erdei madárközösség gazdagságának előrejelzésére. Mivel ez az 

adatbázis a sok, egymással többé-kevésbé korreláló háttérváltozó, a feltételezhető nem 

lineáris kapcsolatok, illetve a háttérváltozók közötti interakciók miatt egyértelműen 

túlmutatott az általános lineáris modellek nyújtotta lehetőségeken, az adatstruktúra 

jellemzőihez jobban illeszkedő módszert kerestem. Így az elemzéseket végül egy machine 

learning eszközzel, az úgynevezett „random forest” nevű algoritmussal végeztem. 

Végül dolgozatomban bemutatok egy esettanulmányt, amely során egy nagyobb 

kutatási program, az Őrs-Erdő projekt keretében 35 őrségi erdőrészletben vizsgáltam az erdei 

madárközösségek gazdagsága (erdei madarak faj- és egyedszáma, egyes funkcionális 

csoportok faj- és egyedszáma) és az erdei környezet néhány jellemzője (fafajösszetételt, 

faállomány-szerkezetet, felszínborítási típusok arányát, tájtörténetet jellemző változók) 

közötti összefüggéseket az előzőeknél kisebb, faállomány-léptékben. Az erdőrészletek 

madárközösségét magam mértem fel, a költési időszakban két alkalommal végzett 

pontszámlálással. A vizsgált háttérváltozók ez esetben igen részletes állományadatokon 

alapultak. Az erdei madárközösség gazdagsága és az erdő minőségét jellemző háttérváltozók 
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közötti kapcsolatokat ordinációval (redundancia-analízis) és általános lineáris modellek 

építésével vizsgáltam. 

 

Tézisek 

 

I. Erdei madárközösség gazdagságának modellezése táji léptékben a CORINE 

felszínborítási adatbázis segítségével 

 

- A táji környezet összetétele egyértelműen hatással van az erdei madárközösség összes 

vizsgált csoportjára, azonban a modellek magyarázó ereje erősen eltért a vizsgált 

madárközösség-változók esetében (30-60% között változott). 

- A fajszám jellegű madárközösség-változókat általában rosszabbul lehetett modellezni a 

vizsgált háttérváltozókkal, mint az egyedszám-jellegűeket. 

- A zömmel ritkább fajokat tömörítő madárcsoportok faj- és egyedszámait sokkal rosszabbul 

voltak képesek előre jelezni ezek a nagyon egyszerű háttérváltozók, mint a gyakori fajokat 

tömörítő csoportok faj- és egyedszámait. 

- Az erdei madárközösség gazdagságát elsősorban az erdők aránya befolyásolta, ez a 

háttérváltozó felelt a modellek által magyarázott variancia 90-100%-áért. Emellett az erdei 

madarak egyes, elsősorban gyakoribb fajokat tömörítő csoportjai esetében az urbán 

területek arányának is találtam még sokkal kisebb, bár szintén kimutatható, pozitív hatását. 

- Ezen elemzés alapján úgy tűnik azonban, hogy az erdei madárközösségek egyik általam 

vizsgált csoportjára sincs kimutatható hatással az élőhelyüket körülvevő területek 

(mezőgazdasági területek, gyepek, egyéb területek) jellege. 

- Az erdők aránya az erdei madárközösség összes vizsgált csoportja számára fontosnak 

bizonyult, azonban e kapcsolatok jellege szélsőségesen különbözött az egyes csoportok 

esetében. Amíg például leginkább telítődési görbére hasonlított a gyakoribb fajokat 

tömörítő madárcsoportok fajszámai esetében, addig inkább lineáris összefüggést idézett a 

ritkább fajokat tartalmazó csoportok fajszámainál, és már-már exponenciális görbére 

emlékeztetett például a ritka fajok egyedszámai esetében. 

- Módszertani megfigyelés: elemzéseim során az erdei madárközösség összes fajszáma csak 

igen gyenge összefüggést mutatott az erdei madárközösség egyéb csoportjainak 
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gazdagságával, ezért ez a változó önmagában csak igen korlátozottan alkalmas az erdei 

madárközösség gazdagságának kifejezésére. 

 

II. Erdei madárközösség gazdagságának modellezése táji léptékben az Országos 

Erdőállomány Adattár adatai segítségével 

 

-  A modellek magyarázó ereje ez esetben is számottevően különbözött (26-69% között 

alakult) az egyes vizsgált madárközösség változóknál. 

- A ritka fajokat tömörítő csoportokat e munka során is számottevően rosszabbul lehetett 

modellezni, mint a gyakori fajokat tömörítő csoportokat. 

- Az élőhelyül szolgáló erdők (illetve egyes esetekben urbán területek) arányán túl minden 

vizsgált madárcsoport számára fontosnak bizonyult még néhány faállomány-változó, 

illetve néhány esetben egy-egy éghajlati változó is. 

- Úgy találtam, hogy a több madárfajt tömörítő csoportok esetében a modellek kevesebb, 

robusztus kapcsolatot tártak fel, amíg a kevesebb fajt tartalmazó csoportok esetében több, 

kisebb hatást sikerült kimutatni. 

- Az élőhely minőségét leíró változók közül egyértelműen a mintanégyzetek erdeinek életkori 

viszonyait jellemző háttérváltozók bizonyultak a legfontosabbnak az erdei madarak összes 

vizsgált csoportja esetében. A mintanégyzetek legidősebb erdejének életkora, az erdők 

életkori diverzitása, és átlagos életkora úgyszintén alapvetően pozitív összefüggést 

mutatott az erdei madárközösség gazdagságával. 

- A modellek alapján úgy tűnik, hogy az erdők életkora az odúlakó madarak számára 

kiemelkedően fontos. 

- Azoknak a mintanégyzeteknek a madárvilága, amelyekben található 100 évnél idősebb erdő, 

kiemelkedően gazdag. 

- Az erdők fafajösszetételét leíró háttérváltozók, ha kisebb mértékben is, de úgyszintén 

fontosnak bizonyultak. Úgy tűnik, hogy egyes madárcsoportok gazdagságára nézve mind a 

táj faállománytípusainak diverzitása, mind az erdők elegyessége bír némi pozitív hatással. 

- Néhány madárcsoport esetében az éghajlati változóknak is kimutatható hatását találtam. Úgy 

tűnik, hogy egyes madárcsoportok jobban kedvelik az üdébb erdőket, mások pedig inkább 
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a magasabb tengerszint feletti magasságú, középhegységi területeket részesítik előnyben, 

bár e hatások nem voltak túl erősek. 

 

III. Erdei madárközösség gazdagságának modellezése erdőrészlet léptékben részletes 

állományadatok alapján az Őrségben 

 

- Az erdei környezet mért változói ebben az esetben is igen különböző mértékben (20-60%-

ban) magyarázták az erdei madárközösség vizsgált csoportjainak gazdagságát. 

- A vizsgált háttérváltozók közül nem találtam kimutatható hatását sem a tájtörténeti 

változóknak, sem a táji környezet összetételének. 

- Az erdei madárközösség gazdagsága elsősorban néhány erdőszerkezeti változóval mutatott 

pozitív összefüggést. Legerősebb hatással a fák átlagos mérete volt az erdei madarakra, 

ezen kívül a gyepszint borítása és a holtfa mennyisége is fontosnak bizonyult. 

- Úgy találtam, hogy e háttérváltozók a madarak vizsgált funkcionális csoportjai esetében 

nagyon különböző fontossággal bírtak, például a holtfa mennyisége inkább az odúlakó 

madarak, amíg a gyepszint borítása inkább a szabadon költő fajok esetében bizonyult 

lényeges háttérváltozónak. 

- A fafajösszetételt leíró háttérváltozóinknak csupán néhány esetben találtam kisebb hatását, 

például sikerült kimutatnom, hogy a legtöbb madárfaj kevésbé kedveli az erdeifenyőt 

tartalmazó állományokat, illetve úgy tűnik, hogy a tölgyesekben arányaiban több gyakori 

madárfaj fordul elő. 

   

Erdeinkről rendelkezésre álló adatbázisok használhatósága az erdei madárközösség 

gazdagságának modellezésében 

 

Eredményeim alapján úgy tűnik, hogy a CORINE felszínborítási adatbázisból számított, a táj 

összetételét leíró egyszerű háttérváltozók legfeljebb a gyakori madárfajok 

állományméreteinek előrejelzésére alkalmasak. Azonban az Országos Erdőállomány Adattár 

adatai képesek e modellek prediktív erején számottevően javítani, méghozzá nem csak a 

gyakori, hanem a ritkább és érzékenyebb, erdei specialista fajokat is tartalmazó 

madárcsoportok esetében is. Ez az adatbázis valóban használható adatokkal szolgál az erdei 

környezet néhány, madarak számára is fontos jellemzőjéről, egész pontosan az erdők életkori 



8 
 

viszonyairól, illetve fafajösszetételéről. Elemzéseim során azonban az is kitűnt, hogy az 

Országos Erdőállomány Adattár csak nagyon kevés információt nyújt az erdőrészletek 

alapvető szerkezeti jellemzőiről, pedig ezek az erdei madarak számára kiemelt fontossággal 

bírnak.  

 

Következtetések a gyakorlati szakemberek számára 

 

Doktori dolgozatom egyik lényegi tanulsága, hogy tulajdonképpen az erdő összes, erdei 

madarak számára ismerten fontos kompozíciós, illetve szerkezeti jellemzőjét alapvetően 

befolyásolja az erdőgazdálkodási tevékenység, ezért jelenleg az erdei madarak jövője 

számottevő mértékben rajtunk múlik. Úgy tűnik, hogy a leggazdagabb erdei madárközösségek 

kialakulását sokszintű, gazdag gyep- és cserjeszintű, többkorú, lékekkel is tagolt, holtfában 

gazdag és nagy faegyedeket is tartalmazó erdőkben várhatjuk, emellett pedig az állományok 

táji szintű sokfélesége úgyszintén kedvező. Jelenleg Magyarországon a faanyagtermelést (is) 

szolgáló erdeink túlnyomó többségében vágásos gazdálkodási mód az elterjedt gazdálkodási 

forma. E gazdálkodási mód keretein belül a vágáskor kitolása, a hagyásfák megtartása, a 

holtfa nagyobb arányú visszahagyása és az elegyesség növelése mind olyan gazdálkodói 

döntések, amelyek jó eséllyel teremtenek kedvezőbb feltételeket a gazdagabb erdei 

madárközösségek kialakulásához. Azonban e gazdálkodási mód keretein belül alig van 

lehetőség például az állományok vertikális szintezettségének növelésére, amely a gazdag erdei 

madárközösség kialakulásának az egyik igen fontos előfeltétele. Erre a problémára, 

természetéből adódóan, a szálaló/örökerdő üzemmód nyújt jó megoldást, amely a vágásos 

üzemmód terjedőfélben levő, igen ígéretes alternatívája. Mivel sokkal inkább a mérsékelt övi 

lombhullató erdők természetes dinamikájára alapoz, ez a gazdálkodási mód a vágásos 

üzemmód több lényeges hátulütőjét is képes orvosolni. Az is egyértelmű azonban, hogy 

természetvédelmi szempontból a meglévő legértékesebb állományokban a gazdálkodás 

háttérbe szorítása, felhagyása a lehető leghatékonyabb módja egyes érzékeny, erdei specialista 

fajok megőrzésének. 
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