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Különbözô erdôfelújítási módok hatása észak-alföldi
gyertyános-kocsányos tölgyes gyepszintjére, talajfaunájára és talajlakó mikroorganizmusaira
Bevezetés
A Szatmár-Beregi sík máig megmaradt természetközeli erdôállományai az Alföldön
(és Magyarországot tekintve is) kiemelkedô természetvédelmi jelentôségûek. Hazánkban e tájon találjuk a sík vidéki gyertyános-tölgyesek – más néven a gyertyános-kocsányos tölgyesek (Querco roboriCarpinetum) legnagyobb kiterjedésû és
legfajgazdagabb aljnövényzetû állományait.
Mind fajösszetételben, mind gazdasági
értékében és természetvédelmi jelentôségben közel áll ehhez a társuláshoz a
Beregben szerencsére még szép állományokkal képviselt keményfás ligeterdô –
más néven tölgy-kôris-szil ligeterdô –
(Querco-Ulmetum), melynek kiterjedése
1% alá csökkent. Mindkét társulás igen
fontos vegetációs és tájéképi érték is.
A Szatmár-Beregi sík két erdôtömbjében, a védelem alatt álló bockereki erdôben (Gelénes) és a beregszászi
(Beregdaróc) erdôben végeztük kutatásainkat, ahol az erdôfelújítási módok több
változatát követjük nyomon.
Munkánk során vizsgáljuk, hogy az erdészeti tevékenység milyen módon befolyásolja ezen erdôk lágyszárú növényzetének, talajlakó ízeltlábú faunájának, illetve mikroflórájának fajösszetételét és fajgazdagságát.
A gyakorlati cél – az alapkutatásokon túl – annak kiderítése, hogy mely
erdészeti felújítási módszer befolyásolja (károsítja) legkevésbé a felújítás
elôtti növény- és állatközösségeket, illetve a mikroflórát.
Munkánkat a Nyírerdô Rt., a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
támogatásával végezzük, amit ezúton is
hálásan köszönünk.
Vizsgálati módszerek és elvek
A kutatásokat 1996 áprilisában kezdtük meg a fent felsorolt területeken. A
cikkben 1998 decemberével bezárólag értékeltük a kapott eredményeket.
A mintavételek havi (zoológiai), illetve
a vegetáció periodicitása szerinti (botanikai és mikrobiológiai) idôbeosztásban
történtek.
A botanikai mintavételeket április és október közötti idôszakban végeztük, regisztrálva a gyepszint összetételét, változását. A
* Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani
és Ökológiai Tanszéke, Debrecen
** Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
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zárt erdô gyepszintjének és a vágásterület
növényzetének fitocönológiai összehasonlítása számos módszertani nehézséget vet
fel (minimiareál nagysága, az irtásterületek
vegetációjának átmeneti jellege, összetételének véletlenszerûsége). Emiatt a vizsgált
területeken flóralistákat készítettünk. A
módszer hátránya, hogy kiértékelésénél
nem súlyozhatunk a tömegviszonyokkal.
A lombkoronaszintek és a cserjeszint
fajait jelen kutatás keretében nem vizsgáltuk, mert ezek fajösszetételét és dominanciaviszonyait teljesen meghatározza az erdôgazdasági tevékenység, hasonlóképpen nem vettük figyelembe a megjelenô,
makkvetésbôl származó magoncokat
sem.
A zoológiai mintavételek 1996 áprilisától napjainkban is folytatódnak. A talajlakó, talaj felszínén vadászó, táplálkozó állatcsoportok felmérésére leginkább alkalmasak a nemzetközi gyakorlatban is elfogadott ún. Barber-csapdák. Ezek a talajszinttel egyenlô magasságban nyíló, nem
csalogató, de rovarölô anyaggal mintegy
ujjnyira töltött üvegek – 3–4 heti „fogás”
után kerülnek ürítésre. Az alkalmazott
módszer segítségével a talajhoz kötötten
élô talajlakó ízeltlábúakat gyûjtöttük
(ikerszelvényesek, ászkarákok, pókszabásúak, százlábúak, futóbogarak), mert
ezek viszonylagos helyhezkötöttségük
miatt alkalmasak a biotóp megváltozásának indikálására. Nem vettünk azonban
mintát a cserje- és lombkorona-szintekrôl.
A mikrobiológiai mintavételek szezonálisan, szintén 1996 tavaszától máig folynak, melyek a talaj mikrobaszámát, gombaszámát kívánták megmutatni három különbözô mélységben. Mivel a talajlakó
mikrobák életterének elemi összetevôje a
talaj pH- és nedvességtartalma, valamint a
talajszintek hômérséklete, ezért ezeket is
minden esetben regisztráltuk. A talajmikrobiológiai vizsgálatok céljára nyolc
mintavételi helyrôl három különbözô talajmélységrôl az elsô két évben négy, tavaly pedig három alkalommal vettünk talajmintát.
A baktériumszám meghatározására
huspepton táptalajt [húskivonat (DIFCO)
3 g, pepton (SERVA) 10 g, desztillált víz
1000 ml, agar (SERVA) pH 7,2] használtunk. A gombaszám meghatározása pepton-glükóz táptalajon (KH2PO4 1 g,
MgSO4 0,5 g, bengal 3,3 mg, streptomycin
30 mg) történt. A táptalajt Johnson et al.
(1959) módszere szerint készítettük. A leoltás mind a baktérium-, mind a gombaszám-meghatározás esetében lemezöntéssel történt. A tenyésztést a baktériumszám- és a gombaszám-meghatározás

esetében 30 °C-on végeztük 48 órán, illetve 7 napon keresztül.
A talaj pH-értékének a meghatározását
az MSZ–008 0206–2–78 szabvány szerint
végeztük, a pH mérésére Cole-Parmer
gyártmányú pH-mérôt használtunk. A talajminták nedvességtartalmának meghatározása szárítószekrényes eljárással történt
105 °C-on.
A kiválasztott mintavételi helyek az
alábbiak:
• Idôs, nem bolygatott állomány
(kontrollterület) a bockereki és a
beregszászi erdôben
• Olyan erdôrészlet, ahol a tuskókiemelést, mélyforgatást, vegyszeres kezelést követte erdôsítés mind a két erdôtömbben.
• Olyan erdôrészlet, ahol a végvágást
pásztás talajelôkészítés és makkalávetés
elôzi meg.
• Olyan erdôrészlet, ahol a végvágást
követôen a felújítás makkvetéssel történik.
A mintavételi helyek és a vizsgálati
eredmények rövid ismertetése
Vizsgálati eredményeknél ismertetjük
a Borhídi-féle szociális magatartástípusokat (SZMT: generalista, specialista, gyom,
kompetítor, zavarástûrô, adventív), a Simon-féle (természetvédelmi értékkategóriákat (TVK: védendô, kísérô, zavarástûrô, edafikátor, gyom, adventív) és a Német-féle degradációtûrési fokozatokat
(nem tûrô, kevéssé tûrô, közepesen tûrô,
jól tûrô, degradációt kedvelô).
1. Erdészeti jele: Gelénes 11A erdôrészlet, területe: 8,9 ha.
A faállomány kora: 91 év.
Faállomány összetétele: kocsányos
tölgy 66%, magaskôris 34%, elegyfák:
gyertyán, mezei juhar, vadkörte, tatárjuhar, mezei szil, barkócaberkenye, szürke
nyár.
Cserjék: veresgyûrû, egybibés galagonya, kányabangita, tatárjuhar, szeder, csíkos kecskerágó, magas kôris, mezei juhar.
Megjegyzés: kontrollterület (a legutolsó erdészeti kezelés 1986-ban történt).
Vizsgálati eredmények:
A Bockerek erdô mintaterületei közül
itt mérték a legnagyobb baktériumszámértékeket.
Gyepszint fajszáma: 50. SzMT: 23 generalista, 7 specialista, 2 gyom, 5 kompetítor, 11 zavarástûrô, 2 adventív. TVK: 4 védendô, 34 kísérô, 7 zavarástûrô, 2
edafikátor, 1 gyom, 2 adventív. Degradációtûrés: 5/5, 4/18, 3/25, 2/2, 1/–.
Gyepszint összeborítása: 20%.
Védett fajok: Platanthera chloranta,
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A faállomány összetétele:
kocsányos tölgy 100%, elegyfák, vadkörte, gyertyán, akác,
magas kôris, cseresznye, szürke
nyár.
Cserjeszint: veresgyûrû, tatárjuhar, kányabangita, mogyoró, mezei huhar, kökény, gyertyán.
Megjegyzés: Az elôzô faállomány véghasználata után a talajból a tuskókat kiszedték és mélyforgatást végeztek. Az erdôsítésre ezt követôen csemetével került sor.
Vizsgálati eredmények:
Gyepszint fajszáma: 25.
SzMT: 11 generalista, 3 specialista, 1 gyom, 4 kompetítor, 5 zavarástûrô, 1 adventív. TVK: 1 védendô, 16 kísérô, 3 zavarástûrô,
2 edafikátor, 2 gyom, 1 adventív.
Degradációtûrés: 5/4, 4/13, 3/8,
2/–, 1/–.
Védett fajok: Platanthera
Újulat a beregszászi erdôben
Fotó: szerzôk
chlorantha, Neottia nidus-avis.
(Apró, széllel könnyen terjedô
Leucojum aestivum, Gagea spathacea, magvaik révén kerülhettek a termôhelyre.)
Dryopteris carthusiana.
A nyitott erdôre (fénygazdag, száraz,
A zárt erdôt hûvös, fényszegény élôhe- meleg) jellemzô rovarfajok jelenléte. (Nölyet kedvelô rovarfajok élnek itt.
vényevô rovarfajok, ragadozó rovarfajok,
2. Erdészeti jele: Gelénes 1C erdôrész- ászkarákok.)
let, területe 5,3 ha.
3. Erdészeti jele: Gelénes 11C erdôFaállomány kora: 28 év.
részlet, területe: 8,8 ha.

Faállomány kora: 91 év.
A faállomány összetétele: kocsányos
tölgy 71%, magas kôris 12%, gyertyán
17%. Elegyfafajok: mezei huhar, szürke
nyár, mezei szil, barkócaberkenye.
Cserjeszint: egybibés galagonya, veresgyûrû, kányabangita, mezei juhar, gyertyán, tatárjuhar, szürke nyár.
Megjegyzés: 1996-ban a cserjeszint
kitermelését ôszi makkvetés követte.
1997 ôszén a felverôdött cserjék eltávolítását követôen a makkvetést megismételték. Az állományt 1997/98 telén véghasználták.
Vizsgálati eredmények:
Az aljnövényzet eltávolítását követôen
a rovarvilágban csak kis eltérés mutatkozik a kontrollterülethez viszonyítva. Gyakorisági és egyedszámbeli eltérések kicsik. A talajlakó életközösségek táplálkozási piramisában az egymást követô lépcsôk arányaiban csak minimális változás
észlelhetô.
A véghasználatot követôen a talajfaunát szinte csak futóbogarak, dögbogarak és pókok képviselik.
4. Erdészeti jele: Beregdaróc 11B erdôrészlet, területe: 14,5 ha.
A faállomány kora: 91 év.
A faállomány összetétele: kocsányos
tölgy 82%, gyertyán 18%.
Cserjeszint: gyertyán, tatárjuhar, mezei
juhar, zöld juhar, mogyoró, vadrózsa,
veresgyûrû, akác, szeder.
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Megjegyzés:
1995/96 telén véghasználat, tavaszi
makkvetés. Bekerítve. 1996 nyarán az
akácsarjakat vegyszerrel szorították
vissza.
Vizsgálati eredmények:
Gyepszint fajszáma: 40. SzMT: 7
generalista, 1 specialista, 7 gyom, 2
kompetítor,
3
rudeális kompetítor, 2 adventív
Makkvetésre elôkészített állomány a bockereki erdôben Fotó: szerzôk kompetítor, 17 zavarástûrô, 1 adventív faj.
Megjegyzés: 1996 ôszén cserjeirtás és TVK: 1 pionír, 12 kísérô faj, 15 zavarástûmakkvetés történt.
rô, 1 edafikátor, 10 gyom, 1 adventív faj.
Vizsgálati eredmények:
Degradációtûrés: 5/13, 4/20, 3/7, 2/–, 1/–.
A beregszászi erdô mintaterületei köAz erdei biotóphoz kötôdô rovarfajok
zül itt mérték a legnagyobb baktérium- jelenléte. A diverzitásérték a 8. sz. mintaszám-értéket.
területhez hasonlít. (Alacsony lágyszárú
Gyepszint fajszáma: 21. SzMT: 10 gen- borítás, tavaszi bolygatás, vadjárás stb.)
eralista, 1 specialista, 2 gyom, 3 kompetí7. Erdészeti jele: Beregdaróc 11B erdôtor, 4 zavarástûrô, 1 adventív kompetítor, részlet, területe: 3,0 ha.
TVK: – védendô, 14 kísérô, 3 zavarástûrô,
A faállomány kora: hároméves felújítá1 edafikátor, 3 gyom, – adventív faj. Deg- si terület.
radációtûrés: 5/4, 4/9, 3/8, 2/–, 1/–.
A faállomány összetétele: kocsányos
A rovarvilágban a legnagyobb diver- tölgy makkvetés.
itásértéket mutató vizsgálati hely. SzáraCserjeszint: nincs.
zabb, melegebb biotop.
Megjegyzés: Véghasználat az 1995. év
5. Erdészeti jele: Beregdaróc 11A erdô- telén, elôtte makkvetés 1995 ôszén. Bekerészlet, területe: 3,0 ha.
rítve.
A faállomány kora: negyedik éves felVizsgálati eredmények:
újítási terület.
Gyepszint fajszáma: 15. SzMT: 9 generA faállomány összetétele: kocsányos alista, – specialista, 1 gyom, 2 kompetítor,
tölgy.
1 rudeális kompetítor, 2 zavarástûrô, – adCserjeszint: nincs.
ventív faj. TVK: 1 védendô, 8 kísérô, 3 zaMegjegyzés: Az elôzô állomány gyer- varástûrô, 1 edafikátor, 2 gyom, – adventív
tyánelegyes kocsányos tölgyes volt. Az er- faj. Degradációtûrés: 5/3, 4/7, 3/5, 2/–, 1/–.
dôrészlet felújítását tuskózás és mélyforgaA rovarvilág diverzitásértékei megeltás mellôzésével makkvetéssel végezték.
ôzik a 6. sz. mintaterületét.
Vizsgálati eredmények:
8. Erdészeti jele: Beregdaróc 12B erdôGyepszint fajszáma: 48. SzMT: 17 gen- részlet, területe: 5,1 ha.
eralista, 3 specialista, 5 gyom, 3 kompetíA faállomány kora: 24 év.
tor, 3 rudeális kompetítor, 1 adventív
A faállomány összetétele: kocsányos
kompetítor, 16 zavarástûrô, – adventív faj. tölgy 100% (elegyfajok: magas kôris, gyerTVK: – védendô, 21 kísérô, 18 zavarástû- tyán, rezgô nyár, mezei juhar).
rô, 2 edafikátor, 7 gyom, – adventív faj.
Cserjeszint: nincs.
Degradációtûrés: 5/9, 4/19, 3/20, 2/–, 1/–.
Megjegyzés: Az elôzô faállomány végTömeges a Scrophularia nodosa. Az használata után a tuskókat kiemelték a taUrtica diocia összborítása cca. 10%. Nagy lajból és mélyforgatást végeztek. Az erdôtömegû Anemone nemorosa.
sítésre ezt követôen csemetével került
A felújítási területek közül – rovarvilá- sor.
gában – ez már igen hasonlít a kontrollteVizsgálati eredmények:
rületéhez. A talajfelszíni páratartalom, a
Gyepszint fajszáma: 31. SzMT: 12 genlégnedvesség itt a legmagasabb. A gazdag eralista, 4 specialista, 2 gyom, 3 kompetílágyszárú szint magas fajszámú fitofág és tor, 10 zavarástûrô, – adventív faj. TVK: 2
ragadozó közösséget tart el.
védô, 15 kísérô, 10 zavarástûrô, 2 edafiká6. Erdészeti jele: Beregdaróc 11B erdô- tor, 2 gyom, – adventív faj. Degradációtûrészlet, területe: 4,0 ha.
rés: 5/3, 4/10, 3/18, 2/–, 1/–.
A faállomány kora: hároméves felújítáA cserjeszintben a Populus tremula
si terület.
nagy dominanciával jelentkezik.
A faállomány összetétele: kocsányos
Védett fajok: Lycopodium clavatum
tölgy makkvetés.
(fenyô- vagy tölgycsemetével érkezheCserjeszint: nincs.
tett), Dryopteris carthusiana.
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Az eredmények értékelése
Botanikai vonatkozások:
A beregi Querco-Ulmetum – keményfás ligeterdô, illetve a Querco robori
Carpinetum – sík vidéki gyertyános-tölgyesek gyepszintjében a kora tavaszi
hagymás-gumós geofitonok között találjuk az igazán ritka, védelemre érdemes
növényfajokat.
Így a fiókás tyúktaréjt (Gagea
spathacea), kárpáti sáfrányt (Crocus heuffelianus), erdélyi csillagvirágot (Scilla kladnii), tavaszi tôzikét (Leucojum vernum),
nyári tôzikét (L. aestivum), réti kardvirágot
(Gladiolus imbricatus), völgycsillagot
(Astrantia major). A Bockerek erdô védett
geofitonjai mellett azonban még számos, a
társulást, élôhelyet jellemzô faj fordul elô.
A tuskózásos, talajforgatásos felújítási
módokkal létrehozott állományokban az
eredeti fajkészletnek még 15–25 év elteltével is csak kis része tud visszatelepedni.
A gyepszint fajainak degradációtûrésében
és szociális magatartástípus-eloszlásában
markáns különbségek vannak a Bockerek
erdei idôs állomány és az így felújított állományok között. A könnyen terjedô orchideák, illetve harasztok felbukkannak
ennyi idô alatt is, míg a gyertyános-tölgyesek gyepszintje értékes geofitonjainak
lassabb, nehézkesebb a visszatelepedése.
Mindenképpen elgondolkodtató a szociális magatartástípusok, a degradációtûrés fokozati elviselô fajok arányainak eltolódása a kontrollerdôkhöz viszonyítva. Figyelemre méltó az erdô gyepszintjében
élô növényközösségben a természetes zavarástûrôk, a degradációt kedvelô (5), illetve nem tûrôk (1) közötti átmenetek
közti megoszlás megváltozása.
Zoológiai vonatkozások:
A bitópokban végbemenô tényleges
változások a kis talajlakó közösségek
(guildek) összetételének mennyiségi és
minôségi paramétereinek változásán mérhetôk le. A talajfauna ízeltlábú közösségébôl ragadozó, avarlebontó szervezeteket
emeltünk ki, és csak azokra irányítottuk a
figyelmet. Miért?
A vizsgált ragadozókat két nagy csoportra különítettük. Egyikbe azokat soroltuk, amelyek az avar tetején, avarban, a
levelek között, a talajfelszínen, vagyis az
avar alatt élnek – vagyis szaporodnak, vadásznak. Ide tartoznak a pókszabásúak
közül a pókok (Aranei), kaszáspókok
(Opiliones), valamint a százlábúak
(Chilopoda, Lithobiidae).
A másik ragadozócsoport a futóbogarak
(Coleoptera, Carabidae). Azok nagyobb területet bejáró, helyhez kevésbé kötött, széles táplálékspektrummal, nagyobb ökológiai toleranciával rendelkezô ragadozók.
Az avarlebontó szervezetek az erdô
táplálék-körforgalmának fontos láncszemei. Ilyenek a szárazföldi ászkarákok
(Isopoda, Oniscoidea) és az ikerszelvényesek (Dioplopoda).
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A gyepszintben ragadozók a fitofág faunát fogyasztják, de táplálékukat képezik
a talajszinten élôk is, az avarlebontók, a
korhadékevôk a gyep-, cserjeszint, valamint a fák leveleinek avarjából élnek. Az
összefüggés mindebbôl természetszerûleg adódik: amennyiben a gyepszint eltûnik, majd a cserjeszint és a fák is, elsôdlegesen megváltoznak a táplálékviszonyok
és a hasonló jelentôségû mikroklimatikus
adottságok is.
Az itt élô szervezetek ezért mintegy indikátorként – fajszámban, fajösszetételben, fajstruktúrában – jelzik a változásokat. A változások mértékétôl függôen –
miután az erdô közössége komplexen feltétele az élôk létének – változik meg az
eredeti flóra, fauna, mikroflóra. A szigorúan talajfelszínhez kötött terrikol fajok érzékeny indikátorai az élôhelyeket jellemzô változásoknak. A talajfauna – az élôhely talajszinten táplálékhálózatba rendezett kapcsolatrendszerében – döntôen talajszinten, avarban ragadozó csoportokat
foglal magában (futóbogarak, pókszabásúak, százlábúak) mintegy 50%-os arányan, ezt követik az avarlebontók (ikerszelvényesek, ászkarákok) 20%-os aránnyal. Ezen felül egyéb szakrofág szervezetek (lárvák, dögevô bogarak) találunk.
A természetközeli, bolygatatlan erdei biotóp és a fátlan területek között ezen csoportok egymáshoz viszonyított arányában
és a csoportokon belül jelentôs arányeltolódások tapasztalhatók. A vizsgált gyertyányos-tölgyesekben a ragadozók között a
kaszáspókok gyakoribbak, mint a pókok. A
pókok aránya viszont hasonló a futóbogarak elôfordulásához. Valamint jelentôs
arányban fordulnak elô ászkarákok is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a talaj bolygatásával ezek az arányok felborulnak. A pókok dominánsabbak lesznek a kaszáspókokkal szemben, viszont a pókok aránya
mégis messze alacsonyabb a futóbogarak
egyedszám arányához viszonyítva. Ez
utóbbi jelenség a feldúsuló lágyszárú szinten élô fittofág rovarfauna mennyiségi növekedésébôl következik. Mindemellett
csökken az avarlebontó ászkarákok aránya, és szinte eltûnnek az erdei klímát
igénylô ikerszelvényesek. Érzékeny, talajhoz kötött csoportok a ragadozók közül a
kaszáspókok, az ászkarákok és az avarlebontó ikerszelvényesek. A tuskózatlan területeken folyó erdôfelújításokban hamar
megjelennek az igényes terrikol fajok,
amely a biotóp kedvezô változását jelzi.
Különösen igaz az a beregszászi tuskózatlan erdôfelújításokra nézve, ahol a talaj felszíni életközösségek struktúrája egyre jobban közelít a bolygatatlan idôs erdôjéhez.
A talajfaunisztikai felmérések is azt
mutatják, hogy a tuskózott, mélyforgatott
vegyszerrel kezelt erdôrészletekben több,
mint két évtized után sem olyan a talajfauna összetétele, mint az érintetlen kontrollerdôé. A Bockerek erdôben az idôs állomány és a tuskózott állomány jelentô-

sen eltér a talajfauna struktúrájában,
míg kíméletes erdôfelújításkor alig változik.
A beregszászi erdôkben a ragadozó
c s o p o r t o k
egymáshoz
való
százalékos aránya is
megváltozott a kontrollerdôhöz viszonyítva – ami a táplálékstruktúra változására utal. A magasabb ragadozóarány
viszont a gazdagabb
Fotó: szerzôk
fitofágkínálatból A rovarcsapdák vizsgálata a bockereki erdôben
adódik.
szonyítva. A legalacsonyabb nedvességAz avarlebontók jelenléte – a mikroklítartalmú értékeket a felújítási területeken
ma változások kapcsán is – megcsappan
mértük.
az irtásokon.
Az érintetlen erdôk és a felújított területek talaja pH-értékeiben nem találtunk
Mikrobiológiai vonatkozások:
lényeges eltérést vagy határozott irányú
A bockereki és a beregszászi területre
tendenciát. A bockereki területek talajávonatkozóan egyaránt megállapítható,
nak pH-ja 5 feletti, míg a beregszászi terühogy a talajmélység növekedésével a baklet pH-értéke 4,5 alatt van.
tériumszám általában csökkent. Legnagyobb volt a baktériumszám a talaj felsô
(0–5 cm között) talajrétegében, ennél va- Összefoglalás
A hosszú távú kutatásunk során a lassú
lamivel kevesebb az 5–20 cm-es és végül
legkisebb a 20–50 cm-es talajrétegben. Ez átalakulást, átrendezôdést, az eredeti állanyilvánvalóan a talaj szervesanyag-tartal- potok megközelítésének valószínûségét
mának, továbbá a talajlevegô oxigéntar- szeretnénk nyomon követni.
Az a tény azonban már az elsô két év
talmának csökkenésével áll összefüggésben. A beregszászi területen ehhez még után megállapítható – mind botanikai, zohozzájárulhat a talaj nedvességtartalmá- ológiai és mikrobiológiai szempontból –,
nak a mélység függvényében történô hogy a tuskózással, talajforgatással elôkészített erdôfelújítás még több, mint két évcsökkenése is.
A bockereki mintavételi területen, tized eltelte után sem mutatja azt a strukmindhárom talajszinten a legangyobb túrát a növényzetben, talajfaunában,
baktériumszámot az érintetlen erdôállo- mikroflórában, melyet az „érintetlen” ermány esetében kaptuk. A kituskózott 28 dôk. A „visszatérés” innen jóval neheéves állomány baktériumszáma az érintet- zebb, mint elvártuk.
A kontrollált felújítási módok – ha
len idôs erdôállománynak csupán a felét
érte el. 1998-ban az erdôkben általában a pusztán a refugiumok fennmaradását
baktériumszám erôteljes csökkenése volt vesszük figyelembe – jobb feltételeket temegfigyelhetô, amit a talaj nagy nedves- remtenek a visszatelepülésre, a régi fajségtartalmának, vízzel való telítettségének struktúrák, közösségek felépülésére.
Ennek módját, lehetôségeit, idôbeni
tulajdonítunk.
A beregszászi mintavételi területeken megvalósulását kell megvizsgálni, és az
is a legnagyobb baktériumszám-értékeket erdészeti kezelési módot ennek megfeleaz érintetlen erdôállomány esetében kap- lôen finomítani.
Az azonban eddig is megfogalmazhatuk. A letermelt és felújított területeken a
baktériumszám-értékek általában alacso- tó, hogy az erdei életközösség megôrzényabbak voltak, azonban a tuskózatlan sét segíti, ha
• a felújítást végvágást elôtti bontóváterületek baktériumszáma lényegesen
magasabb, mint a tuskózásos erdôfelújí- gásokra és kiegészítô makkvetésekre
alapozzuk;
tással keletkezett 24 éves tölgyesben.
• kerüljük a talaj bolygatását (tuskó1998-ban mind a bockereki, mind a
beregszászi területek nedvességtartalma kiemelést, szántást stb.) és a vegyszer
nagyobb volt az elôzô két évhez viszo- használatát;
• mozaikosan elhelyezkedô kis terünyítva. A bockereki terület érintetlen idôs
erdôállomány talajának nedvességtartal- letû véghasználatokat végzünk.
A legfontosabb tanulság azonban az,
ma mintegy 10%-kal meghaladta a
beregszászi terület nedvességtartalmát. A hogy az eltérô szakterületek együttmûcserjéktôl megtisztított állomány talajának ködése során egymás szakmai nyelvét
nedvességtartalma lényegesen nem kü- megismerve keressük a választ a minlönbözött az érintetlen állományokhoz vi- dannyiunkat foglalkoztató kérdésekre.
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