
1 
 

  



3 
 

 
XI. MAGYAR TERMÉSZETVÉDELMI 

BIOLÓGIAI KONFERENCIA 
 

„Sikerek és tanulságok a természetvédelemben” 
 
 
 

Helyszín: 
Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

 
Időpont: 

2017. november 2 – 5. 
 
 
 

Absztrakt kötet 
 
 
 

Szerkesztette: 
Mizsei Edvárd és Szepesváry Csaba 

 
 

2017 
 
 

Magyar Biológiai Társaság 
MTA Ökológiai Kutatóközpont 
http://www.mtbk.hu/mtbk11/ 



Szimpózium-előadások kivonatai 

35 
 

Működik-e a foltdinamika a Pannon régió öreg ártéri keményfás 
ligeterdőiben? A faállomány-szerkezetet alakító hajtóerők az elmúlt 150 

évben 
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Európában a 20. századbanmeghatározó természetvédelmi és erdőökológiai megközelítések 
szerint a természetes mérsékelt övi lombhullató erdőt finom léptékű,eltérő erdőfejlődési 
állapotban lévő foltokdinamikus mozaikja alkotja.Az erdőfejlődés legfontosabbhajtóereje az 
öreg fák pusztulása és ezek következtében fellépő kisléptékű természetes zavarás.Az így 
keletkezett lékekben az elegyfajok mellett a fényigényes fafajok is képesek lehetnek felújulni. A 
Beregi-sík (kárpátaljai és magyarországi oldalán) és a Dráva-sík természetközeli öreg keményfás 
ligeterdőitvizsgálva arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen az eltérő történetű erdők 
faállomány-szerkezete és azokban milyen mértékben látszik a természetesnek feltételezett 
állománykép. Négy,eltérőgazdálkodástörténetű csoport állományaitmintáztunk meg.A 
mellmagassági átmérőosztályok eloszlásait vizsgáltuk, ésa gazdálkodási csoportok közötti 
különbségeket elemeztük többváltozós módszerekkel.Eredményeink alapján elmondható, hogy 
1) a természetes erdőszerkezethez a felhagyott szálalttípus áll közel; 2) a vékonyabb fák 
sűrűsége általában alacsonyabb avártnál; 3) a lékek betöltődésében elsősorban a gyertyán, 
magyar kőris, mezei juhar és cserjefajok meghatározóak; 4) a 126 mintából összesen csak 8 
pontban találtunk 5 és 20 cm közötti átmérőjű kocsányos tölgy korosztályt; 5) a felhagyott 
szálalt állományokat kivéve kevés a nagyméretű idős fa; 6) 20-30 év felhagyás után 
ugyanjelentős mennyiségű holtfa képződött, de a természetes erdőkre jellemző,változatos 
mintázatban felújuló, fiatal rudas vagy öreg összeomló állományfoltok még nem alakultak ki. A 
klasszikus lékdinamikai folyamatok nyomát csak néhány igen öreg (120-200 éves), szálalva 
gazdálkodott állományban találtuk meg. A faállomány-szerkezetet alakító legfontosabb hajtóerő 
az elmúlt 150 évben az erdészeti fahasználat volt, melynek hatásai alól lassan regenerálódnak 
még a kevésbé intenzív használatú, szálaló erdők is. 

 
 

  


