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Bevezetés 

Doktori dolgozatom erdei életközösségekkel foglalkozik, szűkebben vett témája az erdei 

aljnövényzet két fontos csoportját (moha- és gyepszint) meghatározó, illetve erősen befolyásoló 

biotikus és abiotikus környezeti háttérváltozók feltárása. Munkámat az Őrs-erdő projekt 

keretében végeztem. Munkatársaim több más élőlénycsoporttal is foglalkoztak (fán élő mohák, 

zuzmók, gombák, újulat, futóbogarak, szaproxyl bogarak, pókok, madarak), a vizsgált 

háttérváltozók köre: fafajösszetétel, faállomány-szerkezet, fényviszonyok, mikroklíma 

(páratartalom és hőmérséklet), aljzattípusok aránya, fizikai és kémiai talaj- és 

avartulajdonságok, táji környezet, tájtörténet. Sok szempontú, sok csoportot érintő 

vizsgálataink alapján viszonylag átfogó képet kaptunk az érintett erdők állapotáról és 

összefüggéseiről. 

A munkát Magyarország nyugati csücskében, az Őrség és a Vendvidék erdeiben végeztük. 

A terület különösen változatos, egyrészt sajátos biogeográfiai adottságai (több életföldrajzi 

régió találkozása), másrészt kezeléstörténete miatt. Az elmúlt ezer év folyamán nagyon 

sokféleképpen használták a területet és benne az erdőket, részben folyamatos, bár esetenként 

igen intenzív erdőműveléssel, részben egészen más hasznosítási formákkal (kiirtott erdők 

helyén szántók, melyek később visszaerdősültek). Ezenkívül Magyarországon szinte 

egyedülálló módon itt az elmúlt évtizedekben is végig megmaradt a kis területen folytatott, 

szálaló gazdálkodás a nagyüzemi, vágásos rendszer megjelenése mellett. Emiatt a terület 

különösen alkalmas a különféle, nagyon eltérő gazdálkodási módok hatásainak vizsgálatára. 

Az erdei életközösség kétségtelenül legfeltűnőbb eleme a faállomány. Az erdők gazdasági 

használata miatt tudományos és gyakorlati szempontból is ez az elem a leghangsúlyosabb. Az 

erdőben jelenlevő többi növény általában kevesebb figyelmet kap, holott biodiverzitás és 

ökoszisztéma-funkciók tekintetében jelentőségük távolról sem elhanyagolható. Természetesen 

az erdei életközösség többi eleme a faállománytól elválaszthatatlan, mivel a fák megszabják 

illetve erősen befolyásolják az erdőben uralkodó környezeti faktorokat, például a 

lombkoronaszint alatti fény- és csapadékviszonyokat és a talaj tulajdonságait – 

talajnedvességet, kémhatást, tápanyagforgalmat. Az erdei közösség nagyfokú komplexitása 

miatt a kölcsönhatások konkrét megvalósulása minden erdőben egyedi, de viszonylag 

általánosan elfogadott összefüggés, hogy az elegyesség és a szerkezeti heterogenitás egyaránt 

pozitív hatással bír az aljnövényzet fajgazdagságára (Mölder és mtsai 2008; Ampoorter és mtsai 

2015). 
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A fák mellett azonban az aljnövényzet jóval kisebb biomasszájú élőlénycsoportjai is 

rendkívül fontosak. A mérsékelt övi erdőkben a lágyszárú aljnövényzet a teljes növényi 

biodiverzitás jelentős részét adja (Gilliam 2014). A hosszú életre berendezkedett fásszárú 

növényzettel szemben a részben rövidebb életciklusú lágyszárúak rendkívül sikeresen tudják 

követni a rendszeresen vagy akár váratlanul bekövetkező változásokat. Az ilyen változások, 

bolygatások helyén létrejövő űrök betöltéséhez a faállománynak hosszabb időre van szüksége, 

és a folyamat elején a lágyszárúak vagy akár a mohaszint jelenléte a fák növekedése 

szempontjából meghatározó. Szintén az általában gyorsabb életciklus miatt a lágyszárúszint 

tápanyagforgalma dinamikusabb (Muller 2014). A mohák első ránézésre még jobban háttérbe 

szorulnak: méretük végképp nem hivalkodó, és globálisan fajszámuk is sokkal alacsonyabb a 

lágyszárúakénál, ökológiai szerepük mégis gyakran nagyobb, mint amit biomasszájuk alapján 

esetleg várnánk (Smith és mtsai 2015). Poikilohidrikus jellegüknél fogva vizsgálati területünk 

erdeiben is fontos szerepet töltenek be a kiegyenlített mikroklíma kialakításában, és rengeteg 

gerinctelen állatnak szolgálnak élőhelyül. 

Célkitűzések 

Dolgozatom célja az őrségi és vendvidéki erdők aljnövényzetét (az erdőtalaj lágyszárú- és 

mohavegetációját) meghatározó környezeti tényezők feltárása. Az erdőtalaj mohavegetációja 

alatt a talajszinten megjelenő mohaközösséget értjük, amely különböző aljzatokon (ásványi 

talajfelszínen, korhadó faanyagon, gyökérkibukkanásokon) egyaránt előfordulhat. Mivel a 

vizsgálati terület Magyarország egy régiójára korlátozódott, a talált összefüggések és levont 

következtetések egyaránt elsősorban erre a régióra vonatkoztathatók. Ugyanakkor Európa, 

különösen Közép-Európa sok erdeje alapvetően hasonló az őrségi erdőkhöz, ezért a kutatás 

következtetései részben szélesebb körben is értelmezhetők és hasznosak. 

A lágyszárú aljnövényzet és a talajon előforduló mohaszint elemzésével a következő 

kérdések megválaszolására törekedtünk: 

– Vizsgálati területünkön milyen összefüggést mutat egymással a két vizsgált 

élőlénycsoport, vagyis a lágyszárú- és mohavegetáció fajgazdagsága és borítása? 

– Mely környezeti tényezők (fafajösszetétel, faállomány-szerkezet, fényviszonyok, 

rendelkezésre álló aljzattípusok, talaj- és avar fizikai és kémiai jellemzői, 

mikroklimatikus és táji jellemzők, múltbéli hatások) alakítják a lágyszárú aljnövényzet 

és a mohaszint összetételét (sokváltozós elemzés)? 

– Melyek a legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolják a két közösség fajgazdagságát 

illetve borítását (lineáris modellek)? 
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– Van-e markáns különbség a vizsgált élőlénycsoportok eltérő preferenciájú 

alcsoportjainak (erdei és nem erdei lágyszárúak, különböző aljzatokon megjelenő 

mohák) környezeti igényei között? 

– Hogyan magyarázhatók ezek a különbségek? 

– Vannak-e a gazdálkodás számára általánosan levonható tanulságok? 

Anyag és módszer 

Adatgyűjtés 

Vizsgálatunkat az Őrség és a Vendvidék 35, rétegzett random mintavétellel kiválasztott 

erdőállományában végeztük. A teljes mintavételi sokaságba 70–100 éves, sík területen álló, víz 

által közvetlenül nem befolyásolt állományok kerültek be, így a minta az általunk vizsgálni 

kívánt szempontok szerint jól összehasonlítható erdőkből áll. A rétegzés alapja a faállomány-

összetétel: a terület összes fontos fafaj-kombinációja szerepel a területeinken. 

Megkülönböztettük a területen előforduló fő fafajok (bükk, összevonva tölgy, erdeifenyő) 

monodomináns állományait, valamint e három fafaj különböző mértékben kevert állományait. 

Az így kialakított faállománycsoportok megmintázása véletlenszerűen történt. A területek 

általában egymástól minimum 500 méterre helyezkedtek el. Valamennyi mintaterület az Őrségi 

Nemzeti Parkban, védett területen található. 

A faállomány felmérésére minden állományban kijelöltünk egy-egy, az állományra jellemző 

szerkezetű, 40 m × 40 m-es mintaterületet. Minden 5 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérőjű 

faegyed faját, mellmagassági átmérőjét, magasságát, valamint élő vagy holt jellegét rögzítettük 

és a fákat térképeztük. Az adatelemzés során az elegyarányt az egyes fafajokra vonatkozó  

specifikus egyenletek alapján számított térfogata alapján számítottuk, a faegyedek magasság és 

átmérő változóit felhasználva (Sopp és Kolozs 2000). A fafajdiverzitást a fajok relatív térfogata 

alapján, Shannon-diverzitással fejeztük ki. 

A mintaterületen található álló és fekvő holtfák elhelyezkedését térképeztük, térfogatát 

becsültük, és az elemzéseknél hektárra vetítve, köbméterben adtuk meg. 

A 0,5 méternél magasabb, 5 cm mellmagassági átmérőnél vékonyabb fásszárúakat, vagyis a 

cserjeszint egyedeit megszámoltuk, és kiszámítottuk hektáronkénti denzitásukat. 

A lágyszárú aljnövényzet és a talajszint moháinak mintavétele a mintaterület közepén 

elhelyezett, 30 m × 30 m-es mintanégyzetben zajlott. Ezt 5 m × 5 m-es kvadrátokra osztottuk, 

és ezekben minden faj borítását dm2-ben becsültük. A holtfa és az ásványi talajfelszín 

borításának területét is kvadrátonként, dm2-ben becsültük. A lombkorona zártságát szferikus 
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denziométerrel, az erdőtalajra jutó fény mennyiségét LAI-2000 Plant Canopy Analyzerrel 

állapítottuk meg. A táji környezetet légifotók, térképek és az Országos Erdészeti Adattár adatai 

alapján mértük fel. A tájtörténetet a Habsburg Birodalom 1853-ban végzett Második Katonai 

Felmérése segítségével rekonstruáltuk. 

Az avart és a talajt minden mintanégyzetben öt, 30 cm × 30 cm-ről vett mintával vizsgáltuk. 

A mikroklíma feltérképezésére páratartalom- és hőmérsékletmérést végeztünk a 30 m × 30 m-

es mintanégyzetek középpontjában, három vegetációs időszakban összesen nyolc alkalommal. 

Adatelemzés 

A fajkompozíciót ordinációs módszerekkel vizsgáltuk. A fajok és a mintaterületek 

áttekinthető kapcsolatrendszerét standardizált főkomponens-analízissel tártuk fel, majd a 

fajkompozíciót befolyásoló háttérváltozók kimutatásához redundanciaanalízist végeztünk. 

A normalitás biztosítása érdekében elemzés előtt a függő változók esetében, valamint a 

háttérváltozók egy részénél természetes alapú logaritmikus transzformációt hajtottunk végre. 

Mind a moha, mind a lágyszárú aljnövényzet elemzésekor csak a háromnál több mintaterületen 

előforduló fajokat vettük figyelembe. Az RDA elemzésnél kézi előszelekciót végeztünk, és a 

modellszelekció során csak a szignifikáns (p<0,05) változókat használtuk. A kanonikus 

tengelyek és az egyes háttérváltozók variancia lefedését, valamint ennek szignifikanciáját 

Monte Carlo szimulációval teszteltük. 

A dolgozatomban bemutatott két élőlénycsoport, a mohák és a lágyszárúak között 

meglehetősen erős összefüggést találtunk, ezért a köztük levő összefüggéseket 

korrelációelemzéssel külön is szemléltettük. 

Az egyes mintaterületek fajgazdagságát és borítását befolyásoló háttérváltozók felderítésére 

mind a mohák, mind a lágyszárúak esetében általános lineáris modelleket készítettünk. A teljes 

fajkészleten kívül fajcsoportokat is vizsgáltunk: összes illetve csak zárterdei lágyszárúakat, 

illetve különböző aljzatokat preferáló, specialista vagy generalista mohákat. A háttérváltozók 

közül ezeknél az elemzéseknél is kézi előszelekciót végeztünk, és a háttérváltozók egymás közti 

korrelációit is figyelembe vettük. 
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Tézisek 

– A vizsgálati területen a lágyszárú és mohaszint fajgazdagsága és borítása egyaránt 

erősen szignifikáns, pozitív korrelációt mutat egymással. 

– A mohaközösség teljes borítása és a fajcsoportok borítása tekintetében is nagyon fontos 

negatívan ható tényező az avarborítás, melynek szerepe a mohák fajszáma esetében 

sokkal kisebb. 

– A mohaközösség kompozícióját szignifikánsan befolyásolja a lombkorona záródásának 

heterogenitása, illetve az elérhető diffúz fény mennyisége, valamint több 

állományszerkezeti jellemző: a cserjeszint denzitása, fenyők elegyaránya, nagy fák 

denzitása. 

– Az opportunista talajlakó fajoknak kedvez a lombkorona-záródás erős heterogenitása. 

– A specialista, ásványi talajfelszínen élő mohák számára pozitív tényező az elérhető fény 

mennyisége. 

– A cserjeszint denzitása a mohaközösséggel több szempontból (teljes borítás, fán élő 

fajok borítása) pozitív összefüggést mutat. 

– A mohák teljes fajgazdagságát mind a fafajok, mind a szerkezeti elemek (DBH variációs 

koefficiense, cserjeszint denzitása) változatossága pozitívan befolyásolja. 

– A lágyszárúközösség kompozícióját, valamint borítását és fajgazdagságát is 

legerősebben a fény, a fafajok száma, a táji változatosság és a talaj finomszemcsés 

frakciójának aránya határozza meg. 

– Hasonló abiotikus termőhelyi viszonyokkal jellemezhető erdőkben a faállomány 

összetétele és szerkezete döntő az aljnövényzet összetétele szempontjából. 

– A vizsgálati területen a zárterdei és a teljes lágyszárú közösség borítása és fajszáma is 

szignifikáns, pozitív összefüggést mutat, nem válnak el élesen a zárterdei és a teljes 

lágyszárú közösséget befolyásoló tényezők. 
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Következtetések 

– A vizsgálati területen a lágyszárú és mohaszint fajgazdagsága és borítása tájtörténeti 

okok miatt erősen összefügg. Ezenkívül valószínűsíthető, hogy közvetlen pozitív hatást 

is gyakorolnak egymásra, és hasonló abiotikus tényezőkre hasonló módon reagálnak. 

– Mivel az avar a mohák borítását jelentősen, fajszámát azonban sokkal kevésbé 

befolyásolja, és mivel a vizsgálati területen a borítás és a fajszám erős pozitív korrelációt 

mutat, feltételezhető, hogy az avar a mohavegetációt általánosan gátolja, az egyes fajok 

az avartömegre egyformán érzékenyek. 

– Bár a mohákat hagyományosan árnyéktűrőnek szokták tekinteni, a fény mennyisége 

illetve heterogenitása fontos tényező a közösségi változóikban. A fajcsoportok 

vizsgálatából az is kiderül, hogy az opportunista talajlakó mohák számára kedvező a 

lombkorona-záródás heterogenitása, vagyis – opportunista jellegükhöz híven – ki tudják 

használni az erdő dinamikusan változó fényviszonyait. A vizsgált specialista, ásványi 

talajfelszínen megjelenő fajokat fénykedvelőnek tekinthetjük. 

– A faállomány szerkezeti heterogenitása, illetve elegyessége a teljes mohaközösségre 

meghatározó. Ennek az lehet az oka, a hogy a szerkezeti változatosság révén a mohák 

számára kedvező, változatos mikroélőhelyek jönnek létre. 

– A cserjeszint a mohaközösség több változójával is pozitív kapcsolatot mutat. Emögött 

a sűrű cserjeszint mikroklímát kiegyenlítő, páratartalmat növelő jellege állhat, 

különösen a kiszáradásra érzékeny fajok esetében. 

– Az, hogy nem vált el élesen a zárterdei és teljes lágyszárú közösség, és a fény minden 

esetben meghatározó volt, arra utal, hogy a vizsgált erdők olyan erősen záródottak, hogy 

a fény még az árnyéktűrő növények számára is limitáló tényező. 

– Az állományban jelen levő fafajok száma valószínűleg a mikroélőhelyek sokfélesége, 

illetve a vegyes avar dinamikusabb és szintén változatosabb anyagforgalma révén segíti 

elő a változatos, nagyobb borítású lágyszárúszint kialakulását. 

– A táji környezet változatossága propagulumforrásként közvetlenül, illetve az esetleges 

közös tájtörténet nyomait őrizve közvetetten is kapcsolatban állhat a lágyszárúak 

fajszámával és tömegességével. 

– A mohák és a lágyszárúak, sőt, a mohák egyes alcsoportjai között is jelentős eltéréseket 

találunk a konkrét környezeti igények tekintetében, de a faállomány faji és szerkezeti 

változatossága, valamint a faállomány által erősen befolyásolt környezeti tényezők 

heterogenitása csaknem minden vizsgált csoport esetében kimutathatóan pozitív hatású. 
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Gyakorlati megfontolások 

Eredményeink azt mutatják, hogy az őrségi erdőkben mind a lágyszárú aljnövényzet, mind 

a talajon előforduló mohaközösség erősen összefügg a faállomány fajösszetételével és 

szerkezetével, illetve a faállomány által közvetlenül meghatározott fényviszonyokkal. Az erdő 

elegyessége és a nagyobb fokú szerkezeti diverzitás mellett az aljnövényzet gazdagsága 

szempontjából a cserjeszint jelenléte is kedvező. A nyíltabb, illetve a fény tekintetében 

heterogén állományokban az aljnövényzet fajgazdagsága és tömegessége is nagyobb. 

A vizsgálati terület jelenlegi élővilága elválaszthatatlan a múltbeli kezelésektől. A változatos 

főfafajú és elegyes állományok jelenléte, és így az aljnövényzet gazdagsága is részben a 

múltban alkalmazott, változatos erdőhasználati módoknak köszönhető. Vizsgálataink szerint 

ezt a gazdagságot elegyes, változatos korösszetételű, heterogén záródású és viszonylag gazdag 

cserjeszintű erdőkben lehet a leghatékonyabban fenntartani. 
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