
Acta Academiae Beregsasiensis 2013/1 1

Acta Academiae Beregsasiensis

2013/1



Acta Academiae Beregsasiensis 2013/1 3

Acta Academiae Beregsasiensis
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

tudományos évkönyve

Науковий вісник
Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ

A Scholarly Annual 
of Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute 

2013
XII. évfolyam, 1. kötet

Том XII, № 1
Volume XII, № 1

2013
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра»



4

УДК 001.2
ББК 72
          А-19

Az Acta Academiae Beregsasiensis a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos 
kiadványa. Jelen kötet a 2013-as év első felének magyar, ukrán és angol nyelvű tanulmányait foglalja 
magába. Az intézmény tanárainak, hallgatóinak, valamint külföldi tudósok munkáit publikáló kötet 
a nyelvészet, irodalom, biológia, történelem, turizmus és matematika tudományágainak különböző 
területeit öleli fel.

www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/kiadvanyaink/110-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-fiskola-tudomanyos-evkoenyve

SzerkeSztéS: Kohut Attila, Penckófer János 
korrektúra: G. Varcaba Ildikó 

tördeléS: Kohut Attila 
Borító: K&P 

a kiadáSért felel: dr. Orosz Ildikó, dr. Szikura József 

A kötet tAnulmányAibAn előforduló állításokért minden esetben A szerző felel.

A kiadvány megjelenését a

támogatta

Készült: Kálvin Nyomda, Beregszász, Kossuth tér 4. Felelős vezető: Lacz Csilla

ISBN: 978-617-596-115-5                                                          © A szerzők, 2013



Acta Academiae Beregsasiensis 2013/1 263

demeter lászló*1 

A Szernye-csatorna menti Seleszta kiserdő cönológiai vizsgálata

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt biológia szakos hallgatója, jelenleg a főis-
kola filológiai tanszéke angol tanszéki csoportjának angol nyelv és irodalom szakos 4. évfolyamos 
hallgatója. A tanulmányt dr. Komonyi Éva ajánlotta közlésre. 

Rezümé Korábbi kutatásainkban a Szernye-
csatorna állatvilágával, különösképpen an-
nak halfajainak jellemzésével foglalkoztunk. 
Továbbá általánosan jellemeztük a csatorna 
medrének fontosabb növényfajait. 

Jelen tanulmány fő célja, hogy bővítsük 
ismereteinket azokról az élőhelyekről, me-
lyek kapcsolatban állnak a Szernye-csatorna 
vízével. Munkánkban a csatorna partja men-
tén elterülő Seleszta kiserdő növénytársulá-
sait jellemeztük. A társulások vizsgálatához 
Josias Braun-Blanquet klasszikus kvadrát 
módszerét alkalmaztuk. Segítségével leírtunk 
egy, a csatorna partján húzódó tölgy-kőris-
szil ligeterdőt és egy gyertyános-tölgyest.

Abstract Phytosociology of Seleszta forest 
along the Szernye canal.
In our previous research the fauna of Szernye 
canal was studied, especially its fish species. 
Moreover, a brief description was given about 
the most frequent plant species of the canal's bed. 

The aim of this study is to enrich our knowl-
edge about those natural habitats which are con-
nected with the Szernye canal's water. The article 
describes the associations of the Seleszta forest 
alongside the canal. Collection of vegetation 
samples was carried out by the classic method 
of Josias Braun-Blanquet. A hardwood and an 
oak-hornbeam association was described using 
this method.

A Szernye-csatorna
A Szernye-csatorna a Beregszászi járás északnyugati részének egy mesterségesen 
kialakított apró vízfolyása. Folyás irányát tekintve kelet–nyugati tájolású. 70–75 
km hosszan kanyarog a Vérke-folyótól egészen a Tiszáig. Alapjában véve egy sík-
sági jellegű folyó. Eredetétől a Tiszába való torkolatáig a domborzat szintkülönb-
sége nem nagy. Lassú folyását tulajdonképpen ennek illetve annak is köszönheti, 
hogy a meder sűrűn benőtt növényzettel. 

A csatorna Kisbégány falu határában lép ki a Vérke-folyóból, s ez az a rész, 
ahonnan a csatornát a további útja során Szernyének nevezik (Kárpátalja térképe, 
http://kmtfm/foldrajz/Terkep_Karpatalja). Bakos község és az ukrán–magyar or-
szághatár között felveszi a Csaronda-csatornát és eltér Eszeny falunak, a falutól 2 
km-re a Tiszába ömlik. Medrének egy részét a természet, egy másik részét antro-
pogén beavatkozások alakították ki.  Az 1800-as évek elején, a természetes med-
ret egy kézzel kialakított (kubikolt) részen keresztül összekapcsolták a Szernye-
folyóval. (Adatközlő: id. Demeter Tamás.)

Anyag és módszer

Kutatásaink tárgyát a csatorna partja mentén elhelyezkedő Seleszta kiserdő képez-
te. Az erdő cönológiai vizsgálatához az Európában elterjedt Braun-Blanquet-iskola 

http://kmtfm/foldrajz/Terkep_Karpatalja/
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klasszikus mintavételi módszerét alkalmaztuk. Az élőhelyek többszöri, részletes 
bejárása után összeállítottuk a terület növényzetének fajlistáját. A jellemzőnek 
ítélt pontokban 10x10-es mintavételi négyzeteket jelöltünk ki. A cönológiai táblá-
zatban (1. táblázat) feltüntettük a fajok B-értékeit. A borítás értékének megadásá-
nál a Simon-féle (Simon–SereGélyeS 2001) módosított skálát vettük figyelembe. 
A fajlista alapján meghatároztuk a növényzet fajainak flóraelem, életforma, cöno-
lógiai jelleg, ökológiai igények (TWR, Simon 1992) és a Simon-féle természetvé-
delmi értékek szerinti eloszlását. A társulások cönoszisztematikai megítélésének 
Borhidi (2003) és Kevey (2008) rendszere volt az alapja. 

Az erdő part menti zónáját alaposan bejárva kijelöltük az első két minta-
négyzet helyét úgy, hogy azok a lehető legpontosabban reprezentálják a jellemző 
növényfajokat. A csatorna partjától dél-keleti irányba távolodva újabb két minta-
négyzetet vizsgáltunk meg.

Az 1. ábrán a mintavételi pontokat tüntettük fel. Az 1-es és 2-es mintavételi 
pont egy keményfájú társulásban lett kijelölve, míg a 3-as és 4-es pontokat egy 
gyertyános-tölgyesben hoztuk létre. Mindkét társulásban indokoltnak találtuk a 
két mintavételi négyzet kialakítását, mivel némi különbséget lehetett felfedezni a 
különböző részek faji összetételében. A cönológiai felvételeket a vegetáció tava-
szi aspektusában készítettük 2009-ben, április hónapban.

1. ábra. A vizsgált kvadrátok elhelyezkedése a Szernye-csatornához viszonyítva
(Forrás: www.googleearth.com)

Eredmények
A Seleszta kiserdő cönológiai vizsgálata során a 4 mintavételi pontban összesen 
26 növényfajt írtunk le. Az erdő területének alapos bejárása után előzetesen meg-
állapítottuk, hogy alapvetőn egy gyertyános-tölgyesről lehet szó, melyet északról, 
a Szernye-csatornát szegélyezve, egy keményfájú társulás határol.

Az 1. táblázatban a 4 felvételi pontban megfigyelt növényfajokat, illetve 
azok borítási és frekvencia értékeit foglaltuk össze. Az 1-es mintavételi pontban 
a Fraxinus excelsior és Populus tremula a Coryllus avellena fává növő fajaival 
erősen zárt lombkorona szintet alkot (90%). Míg a 2-es mintaterület lombko-
rona szintjében a Fraxinus excelsior nagyfokú dominanciája figyelhető meg. 
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A gyertyános-tölgyes területén létesített 3-as kvadrát erősen zárt lomkoronáját ki-
zárólag Carpinus betulus egyedek képezik. A 4-es minta terület esetében szintén 
egyetlen faj (Quercus robur) egyedeinek dominanciájáról beszélhetünk.

A cserjeszint borítottsága erősen eltérő mintáink esetében (10–70%). Az 1-es 
mintavételi pont területén jól fejlett ez a szint, viszont elmondható, hogy egyet-
len faj (Hedera helix) dominanciája a jellemző. A 2-es és 3-as kvadrát területén a 
Crataegus monogyna és Cornus sanguinea egyedei alkotnak jól záródó cserjeszin-
tet. Ezzel ellentétben a 4-es mintaterületen ez a szint szinte teljesen hiányzik.

A gyepszint borítottsága viszonylag fejlett (50–85%). Az első három felvétel 
jellemző faja az Anemona nemorosa, mely a gyertyános társulásban összefüggő 
gyepszintet alkot. Szintén jól fejlet takarót képez a 2-es és négyes kvadrát terüle-
tén leírt Poa nemoralis.

1. táblázat. A vizsgált területek összesített cönológiai tabellája
Mintavételi pont 1 2 3 4

Borítás AD
Lombkoronaszint 90% 70% 90% 60%
Fraxinus excelsior 2 4 - - 2-4
Quercus robur 1 1 - 3 1-3
Acer campestre 1 1 1 - 1
Populus tremula 2 - - - 2
Corylus avellana 3 - - - 3
Carpinus betulus - 1 5 - 1-5
Cserjeszint 70% 50% 30% 10%
Crataegus monogyna - 2 2 1 1-2
Cornus sanguinea - 2 1 - 1-2
Prunus spinosa - - - + +
Hedera helix 4 - - - 4
Rubus fruticosus - 1 - - 1
Rosa canina - - - + +
Gyepszint 70% 50% 85% 50%
Anemone nemorosa 2 2 4 - 2-4
Polygonatum odoratum 1 - 1 - 1
Poa pratensis 1 - - - 1
Poa nemoralis - 3 - 3 3
Gallium odoratum - 1 2 1 1-2
Convallaria majalis - 1 1 - 1
Ranunculus acris - + - 1 +-1
Alliaria petiolata - 1 + - +-1
Ajuga reptans - 2 - - 2
Ranunculus ficaria - - 2 1 1-2
Viola sylvestris - - + - +
Urtica dioica - - + - +
Alisma plantago-aquatica - - - + +
Taraxacum officinale - - - + +
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Az életforma szerinti csoportrészesedés (2. ábra) alapján megállapítható, 
hogy az 1-es, 2-es és 4-es mintaterületben a Phanerophyta (Ph), míg a 3-as kvad-
rátban a Geophyta megjelenési formák dominálnak (G). Mindegyik mintában je-
len vannak még évelő (H) fajok. Ezzel szemben az egyéves (Th), kétéves (TH) és 
mocsári és vízi (HH) életformák csoportrészesedése elenyésző. 

2. ábra. A vizsgált terület fajainak életforma szerinti csoportrészesedése

Az elkészült négy cönológiai felvétel alapján elmondhatjuk, hogy a Seleszta 
kiserdő társulásaiban  az európai  flóraelemek dominálnak (18 faj). Egyaránt 8-8 
fajjal vannak képviselve az eurázsiai és dél-eurázsiai flóraelemek.

A hőmérsékleti igényüket (3. ábra) figyelembe véve kijelenthető, hogy a vizs-
gált területen a lomberdő klímaöv (5-ös érték) fajai jellemzőek. 

3. ábra. A vizsgált terület fajainak relatív hőigény (T) szerinti csoportrészesedése
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A vizsgált fajok relatív vízigényét figyelembe véve elmondható, hogy az 1-es 
mintavételi pontban az üde körülményekhez alkalmazkodott fajok vannak több-
ségben, s a mérsékelten száraz, mérsékelten üde, mérsékelten nedves és nedves 
vízigényeket toleráló fajok szintén nagy arányban vannak képviselve. Megvizs-
gálva a 2-es mintavételi pont hasonló értékeit jól szembetűnik (4. ábra), hogy a 
mérsékelten üde környezeti igényeket kedvelő fajok aránya a legmagasabb (42,8 
%). A 3-as mintavételi négyzetben az üde termőhelyi viszonyokhoz alkalmazko-
dott fajok dominanciája mellett jelentős a mérsékelten üde feltételeket kedvelő 
fajok aránya is. A többi kategória csoportrészesedése elenyésző. A 4-es kvadrát 
környékére a nagyfokú szélsőségek a jellemzőek. Bár az üde környezeti feltéte-
leket kedvelő fajok dominanciája figyelhető meg, mégis az extrém szára és igen 
vizes termőhelyeket kedvelő fajok is jelen vannak a mintanégyzetben.

4. ábra. A vizsgált terület fajainak relatív vízigény (W) szerinti csoportrészesedése

5. ábra. A vizsgált területek fajainak csoportrészesedése a talajkémhatás (R) szerint
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A fajok talajkémhatás iránti igényének értékszámait megvizsgálva elmond-
hatjuk, hogy az 1-es, 2-es és 3-as mintanégyzetben a közel semleges és az enyhén 
meszes (3-as és 4-es értékek) talaj pH-t kedvelő fajok dominanciája figyelhető 
meg (5. ábra). Míg a 4-es kvadrát területén a közel semleges talaj pH-t preferáló 
fajok mellett a talajkémhatásra nézve tágtűrésű növényfajok szintén jelentős rész-
aránnyal vannak képviseltetve.

Hogy pontosabb képet kapjunk a vizsgált terület természetességéről, meg-
vizsgáltuk a kvadrátok fajainak természetvédelmi értékkategóriák szerinti cso-
portrészesedését és csoporttömeg arányát egyaránt. 

A vizsgált területeken a növényfajok mindegyike négy természetvédelmi ka-
tegória valamelyikébe sorolható. Ezek közül az állományalkotók (E) és a kísérő-
fajok (K) az adott terület természetességének jelzői, míg a zavarástűrők (TZ) és 
a gyomok (GZ) degradációra utalnak (bArthA d. 1995). A 6. ábrán jól szembetű-
nik, hogy valamennyi kvadrát területén a kísérőfajok (K) dominanciája figyelhető 
meg. Az 1-es kvadrát területén nem jegyeztünk fel zavarástűrő fajokat (TZ), míg 
a 3-asból hiányoznak az állományalkotók. A 2-es, 3-as és 4-es felvételezésben 
viszonylag magas a zavarástűrők csoportrészesedése.

6. ábra. A vizsgált területek fajainak csoportrészesedése a Simon Tibor-féle  
természetvédelmi értékkategóriák szerint

A természetvédelmi kategóriák csoportömegének kiszámításánál nemcsak az 
egyes fajok jelenlétét vettük figyelembe, hanem a jelenlétük mértékét is az adott 
mintavételi ponton belül. Ezt az értéket a vizsgált fajok B-értékeiből számoltuk ki 
(Simon–Seregélyes, 2001). Ha jól szemügyre vesszük a 7. ábrát, láthatjuk, hogy 
az 1-es és a 2-es mintavételi pontban még mehatározottabb a kísérőfajok (K) do-
minanciája, összevetve a csoportrészesedési mutatókkal (6. ábra). Másképpen 
megfogalmazva: amellett, hogy sok fajjal vannak jelen az adott kvadrátban, még 
nagy részt is foglalnak el annak területéből. A 4-es kvadrátról ennek az ellenkező-
je mondható el. Bár a kísérőfajok nagy fajszámmal vannak képviseltetve, mégis 
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kisebb területet foglalnak el, mint azt a 6. ábra tükrözné. A 3-as kvadrát gyomjai 
(GY) és a 4-es állományalkotóiról (E) szintén hasonló összefüggéseket tár elénk 
a 6. és 7. ábra. 

7. ábra. A vizsgált területek fajainak csoporttömege a Simon Tibor-féle  
természetvédelmi értékkategóriák szerint

A természetvédelmi értékkategóriák csoportrészesedés és a csoporttömeg 
arányának együttes kiszámításával viszonylag pontos képet kaptunk a vizsgált te-
rület természetességi állapotáról, ugyanis, ha jól megvizsgáljuk a 6. és a 7. ábrát, 
észrevesszük, hogy a természetességre utaló fajok (E, K) együttes aránya mind-
egyik mintanégyzetben meghaladja degradációra utaló fajok arányát. Ám az is 
jól szembetűnik, hogy degradáltság nyomai szintén megfigyelhetőek. Hogy még 
pontosabb képet kapjunk a vizsgált területről, a következő képlettel kiszámoltuk a 
vizsgált kvadrátok degradáltsági értékszámait:

8. ábra. A vizsgált mintanégyzetek degradáltsági fokának értékszámai
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Ez az érték minél közelebb áll a nullához, annál természetesebb az adott tár-
sulás, s minél távolabb az egytől, annál nagyobb a degradáltság mértéke. A 8. ábra 
jól szemlélteti, hogy mindegyik mintavételi pont természetes társulásokban ké-
szült felvétel. Az is jól megmutatkozik, hogy a degradáció mindegyik mintavételi 
négyzet környékén valamilyen arányban jelen van.

Következtetések

Az adatok kiértékelése után az alábbi következtetéseket vonhatjuk le a megvizs-
gált élőhelyekről. Az 1-es és 2-es mintavételi pontban szerzett adatok arról tanús-
kodnak, hogy a csatorna mentén húzódó társulás valószínűleg egy tölgy-kőris-szil 
(Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in ASZÓD, 1935 corr. Soó 1963) ligeterdő. 
Ezt a megállapítást támasztja alá a társulásban megfigyelt uralkodó fajok, a külön-
böző szintek borítási értékei, illetve egyes, a cserje- és a gyepszinten megfigyelhe-
tő fajok (Hedera helix, Cornus sanguinea, Gallium odoratum) megléte, továbbá a 
hagymás-gumós fajok magas aránya a mintavételi négyzetben. Bár a mintavételi 
négyzetben nem található szilfa, de az 1-es mintavételi pont környékén elszórtan 
található néhány Ulmus laevis egyed, csakúgy, mint a Crataegus oxyacantha és a 
Frangula alnus, melyek szintén az említett társulás jellemző fajai. A mintavételi 
pontokban készült felvétel adatainak kielemzése egyértelművé tette számunkra, 
hogy a két felvétel, hasonló társulásból származik. Egyes, a tölgy-kőris-szil liget-
erdő társulásokra nem jellemző fajok (gyertyán, berki szellőrózsa) megléte a min-
tanégyzetben a szomszédos gyertyános-tölgyes társulás jövevény fajai lehetnek. A 
2-es mintaterület környéke átmenetet képez a két társulás között. 

A gyertyános-tölgyes területén felvételezett két minta kiértékelése után el-
mondhatjuk, hogy a terület nem egy tipikus alföldi gyertyános tölgyes (Circaeo-
Carpinetum BorHidi 2003 em. kevey 2006b). Tulajdonképpen nagy valószínű-
séggel állítható, hogy esetünkben külön gyertyános és külön tölgyes társulásról 
kell beszélnünk, mivel a megvizsgált területen a két faj egyedei nem alkotnak 
elegyet. Ezt az állítást támaszthatja alá a két társulás Sorensen-féle hasonlósági 
indexe, melynek kiszámítása után elmondhatjuk, a két terület nem egy társulás-
ból származik, bár a két mintavételi pont fajainak ökológiai igényei hasonlóak. 
Nagy valószínűséggel arról van szó, hogy a valamikori gyertyános-tölgyes terü-
letén tarvágást hajtottak végre, a telepítést pedig már monokultúrásan végezték. 
Ha figyelembe vesszük a természetességi, illetve degradáció értékszámait, azt is 
elmondhatjuk, hogy a lehetséges tarvágás és a vizsgálat ideje között eltelt idő alatt 
a Seleszta kiserdő ezen része visszanyerte természetszerű állapotát. 

Mindezek után meg kell említenünk, hogy a Seleszta kiserdő vizsgált társu-
lásainak cönoszisztematikai besorolásánál azért tartottuk indokoltnak a feltételes 
mód használatát, mert a már említett társulásokat igen nehéz egymástól elkülöní-
teni és besorolni, mint ahogy erről Kevey Balázs is részletesen beszámol doktori 
monográfiájában (kevey 2008). 
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