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A faállomány és a holtfa természetességének értékelése 

Bevezetés 
Л magyarországi erdők természetessé
gének vizsgálatát bemutató cikksoroza
tunk harmadik tagja az erdők faállomá
nyát leíró három kritérium (faállomány
összetétel, faállomány-szerkezet és 
holttal természetességével foglalkozik. 
Л vizsgálatunk során kidolgozott 
erdi itermeszetességi mutati >ban kiemeli 
jelentősége van e három kritériumnak. 
Л faállomány-összetétel képezi a termé-
szetességi érték IN %-át, a faállomány-
szerkezet 17 %-át és a holtfa 12 %-át, va
gyis a faállomány (ha a holtfát is ide so
roljuk) sajátságai teszik ki annak közel 
felét. Utólag elemezve a természetessé-
gi érték és az egyes kritériumok közötti 
összefüggéseket, a faállomány még na
gyobb jelentőségűnek adódott, hiszen 
egy regressziós elemzés alapján a vizs
gált erdőrészletek természetességi mu
tatójának varianciája 44 %-ban magya
rázható a faállomány-összetétel, 27 %-
ban a faállomány-szerkezet és 26 %-ban 
a holtfa értékeivel. 

Jelen dolgozatunkban külön-külön 
értékeljük a faállomány-összetétel, a fa
állomány-szerkezet és a holtfa termé
szetességi erteket. Összehasonlítjuk e 
kritériumok értékét a természetes, ter-
möhelyidegen és idegenhonos fafajú 
állományokban, valamint a természetes 
fafajú állományok esetében a külön
böző potenciális természetes erdőtár-
sulásokban. 

Л faállományt jellemző kritériumok 
természetességének önálló vizsgálatát 
két ok is indokolja. Kgyrészt az erdeink-
ben évezredek óta zajló erdőhasznála
tok elsősorban a faállományra irányul
lak ( Barth a— Oroszt, 2000). A tervszerű 
erdőgazdálkodást megelőző időszak
ban viszonylag összetett és rendszerte
len erdőkiélés zajlott, hiszen a faállo
mányt közvetlenül átalakító tevéken) 
ségek (sarjaztatás, tűzifa-gyűjtés, fa
szén- és mészégetés) mellett nagyobb 
jelentősége volt elsősorban az. erdő 
egyéb szintjei! (gyepszint, cserje-szint, 
mohaszint, űjulat és termőhely) érintő 
tevékenységeknek (pl. erdei legeltetés, 
makkoltatás, alomgyűjtés) {.Bariba, 
200-1). Л napjainkban zajló tervszerű 
erdőgazdálkodás tevékenységei első
sorban a faállományra (tisztítások. 

torzskiválasztó és növedékfokozó gyé
rítések, fokozatos felújítóvágások, tar
vágások) és az újulati szintre irányulnak 
(csemeteültetés és pótlás, ápolások), 
bár vannak más komponensekre ható 
tevékenységek is (vadetetés, cserjeirtás, 
talaj-előkészítés stb.). Összességében 
elmondható, hogy az erdőkre ható em
beri tevékenység a faállomány sajátsá
gaiban mutatkozik meg a legközvetle
nebbül. A másik ok, hogy a faállomány 
sajátságai kiemelt biológiai jelen
tőséggel bírnak, hiszen jelentős részben 
meghatározzák az erdő egyéb kompo
nenseinek összetételét, szerkezetét és 
sokféleségét, valamint az erdőben zajló 
folyamatokat. Néhány példa: 

- A faállomány összetétele meghatá
rozza a gomba és ízeltlábú közössége
ket, a fafaj-specialista fajok nagy száma 
miatt (Szmoradet al., 2000), 

- A faállomány horizontális szerke
zete (pl. a záródás mértéke es mintáza
ta I a gyepszint, a cserjeszint és az újulal 
mintázata és összetétele, valamint a 
fény- és vízháztartás szempontjából 
kiemelkedő {Somogyiet al.. 2000). 

- A faállomány vertikális szerkezete 
(pl. szintezettsege) nagy szerepet ját
szik az erdei madárvilág összetételében 
{Somogyielü., 2000). 

- Az- idős és nagyméretű faegyedek 
megléte számos faj megjelenésének a 
feltélele, gazdagítva e közössegek sok-
féleségél (odúlakó madarak, nag) lestű 
fészkelő madarak, ragadozó emlősök, 

denevérek, gombák. ízeltlábúak) 
{Sodore\ al., 2000). 

- A holt faanyag mennyisége, a 
nagyméretű holtfák jelenléte, a fekvő és 
álló holtfa megléte, valamim a holtfa 
időbeli folytonossága óriási jelen
tőséggel bír az erdei biodiverzitás 
szempontjából a hozzá kapcsolódó 
életközösségek miatt (szaprotróf gom
bák, ízeltlábúak, mohák, odúlako ma
darak, denevérek) {Csóka, 2000; (klar. 
2003. Siller, 200D, de az erdő bio-
geokémiai folyamataiban is nagy szere
pet játszik (talaj stabilizálás, hosszú távú 
szénraktár, vízmegkötés) (Harmon et 
al., 1986). 

Alkalmazott módszerek 
A természetesség értékelése során S6 in
dikátort és 11 kritériumot vettünk figye
lembe. A jelen dolgozatban vizsgált há
rom kritérium esetében a természetessé
get növelő tényezőnek tekintettük, ha: 

- faállomány-összetétel: a potenciá
lis természetes erdőtársulásra jellemző 
fafajok az uralkodók, jelentős az elegy-
fafajok száma és azok elegyaránya, a 
lermőhel) idegen, idegenhonos és ne
mesített fafajok elegyaránya alacsony. 

- Faállomány-szerkezet: a korosz
tályok száma több, az erdő többszintes, 
a záródás a potenciális természetes 
erdőtársulás adott korú fázisának 
megfelelő, mintázata egyenetlen, jelen 
vannak nagyméretű, idős fák, vannak 
szabálytalan alakú fa eg) edek. 

- Holtfa: mind az álló, mind a fekvő 
holtfa mennyisége jelentős, mindkel n 
pusban vannak nagyméretű egyedek, a 
holtfa korhadisági állapota változatos. 

A fenti preferencia termeszelesen 
eg)' egyszerűsített vázlat, ami leginkább 
üde lomberdeinkre vonatkozik. Az 
egyes kritériumok súlyát, valamint irá
nyultságát a különböző potenciális ter
mészetes erdötársulásokban s o k eset
ben ellenien ítéltük meg (pl. záródás 
mellekenek és mintázatának megítélé 
se teljesen más egy bokorerdöben, mint 
egy bükkösben). Fontos, hogy tudatá
ban legyünk annak is, hog) az itt bemu
tatón elemzések nem egységesen rep
rezentálják az ország erdeit, hiszen 
mintánkban a természetszerű, kullúr-
il l . átmeneti erdők eltérő mintavételi in-
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Típus Mintaszám (db) Természetesség Típus Mintaszám (db) 
Erdőrészlet Faál lomány

összetétel 
Faál lomány

szerkezet 
Holtfa 

Faállomány-típus 
Természetes fafajú 2133 5811 64" 38" 17" 
Termőhelyidegen fafajú 146 37-' 9" 
Idegenhonos fafajú 403 4 T 2 5 c 32" 7" 

Potenciális természetes erilőtdrsuuis-CSOpOrtok természetes fafajú típusai 
Bükkösök Зон 60' 73" 38" 22" 
Gyertyános-tölgyesek 697 65 J" 38" 15"' 

Cseres-tölgyesek 375 58a o l " 39'" 13 | K 

Szikladomborzatú erdők Í6 63" 78" 48-' 3 l J 

Mészkerülő erdők 29 5<v'" 65-'" 37" 2 ( ) . , i . 

Mészkedvelő erdők 15 1 62-' 63" II 1 18" 
Erdőssztyepp-erdők 115 51" 52' 30° 6d 
Patak menti ligeterdők Г 55" 61" 35'~ 
Fűz-nyár ligeterdők SI 5," 5T KI 1" 33" 
Tölgy-kőris-szil ligeterdők 135 54" 59" 37" 14 u 

Láperdők 9ч 55" 64" 29 19'" 

Î. táblázat - Az erdőrészlet, a faállomány-összetétel, a faállomány-szerkezet és a holtfa természetességének összehasonlítása különböző típu
sok között. A számok a csoport átlagát jelentik, a felső indexben megjelenő betűk az oszlopon belül a statisztikailag azonos alapsokaságot rep
rezentáló csoportokat jelzik. 

tenzitással szerepelnek, épp emiatt a 
legtöbb elemzés során külön kezeljük a 
természetes, a termőhelyidegen és az 
idegenhonos fafajú erdőket. Jelen dol
gozatban a természetességi érték és a 
három vizsgált kritérium egyaránt 0-100 
közötti értéket vehet fel, így azok szám
adatai összehasonlíthatók (korábbi dol
gozataink a kritériumok természetessé
gi értékét sokszor 0-1 intervallumban 
fejezik ki). A bemutatott elemzéseknél 
az adatbázisból kihagytuk az 5 m-nél 
alacsonyabb faállományt! erdőket, mi
xel esetükben л/ indikátorok jelentős 
része nem értelmezhető. 

Eredmények 
Összesen 2(iSJ erdőrészletct eleme/ 
lünk. ebből 2133 tartozott a természetes, 
146 a termőhelyidegen és 403 az. idegen-
honos fafajú kategóriába (1. táblázat). A 
négy természetességi érték és a három 
kritérium értékét összehasonlítva látha
tó, hogy mindegyik esetben a tartomány 
viszonylag széles (a lehetséges 0-100 in
tervallum jelentős részét felveszik a min
ták), de az eloszlások nagymértékben 
különböznek ( 1. ábra). A természetessé
gi érték és a faállomány-összetétel ter
mészetességének eloszlása egyenlete
sebb (közelíti a normális eloszlást, bár 
attól szignifikánsan eltér), és átlaguk is 
hasonló (a természetességi értéké 55, 
míg a faállomány-összetétel természetes
ségéé 57). Ezzel szemléén a faállomány-
szerkeze! és különösen a holtfa termé
szetessége az alacsony értékek felé igen 

ferde eloszlást mutat, és az. előző két vál
tozóhoz képes! átlaguk jóval alacso
nyabb (a faállomány-szerkezeté 37, a 
holtfáé 15). Bár e két változó szempont-
i á b ó l akadnak viszonylag magas termé
szetességül erdőrészletek, a legtöbb min
ta e tekintetben igen alacsony természe
tességet mutat (faállomány-szerkezet 
esetében a legtöbb részlet 30-40 közé 
esik. míg holtfa esetében a leggyakoribb 
érték a 0). 

A természetes, termőhelyidegen és 
idegenlionos fafajú erdőket összeha
sonlítva a három csoport szignifikánsan 
különbözik és átlaguk az előbbi sor
rendben csökken a természetességi ér-
tékszám és a faállomány-összetétele 
eseleben (1. táblázat). A legnagyobb 
különbséget a faállomány-összetétel 
természetességében tapasztaltuk, de e 
tekintetben ez. a kritérium kevéssé ele
mezhető, hiszen csoportosításunk cp-
pen a faállomány összetételén alapul. A 
faállomány-szerkezet természetessége 
szignifikánsan alacsonyabb az. idegen-
honos fafajú erdőkben, míg a termőhely
idegen és természetes fafajú erdők e te
kintetben nem különböznek. E kritéri
um a többihez képest viszonylag kis 
különbségeket mutat a csoportok kö
zött, átlaga az idegenhonos állomá
nyokban 32. míg a természetes fafajú-
akban 38. A holtfa természetessége 
szignifikánsan magasabb a természetes 
fafajú erdőkben, mint a termőhelyide
gen és az idegenhonos fafajúakban. Bár 
e kritérium értéke a többihez, képest 

alacsony, a különbség nagy a csopor
tok között, hiszen a természetes fafajú 
erdőkben az átlag kb. 2,5-szer na
gyobb, mint az idegenhonos állomá
nyokban. 

Csak a természetes fafajú erdők ese
tében összehasonlítva a különböző po
tenciális természetes erdőtársulásokat, 
azt tapasztaltuk, hogy a különböző kri
tériumok esetében más társulások vesz
nek fel magas, illetve alacsony értéke
ket (1. táblázat). A természetességi ér
tékszámot vizsgálva a társulások állagai 
viszonylag szűk tartományban 5 | és 0,5 
között mozognak. Kimagasló atlagaik 
kai elcsen elkülönülnek a lobbi társu
lástól a szikladomborzatú erdők és a 
mészkedvelő erdők (ide tartoznak a 
bokorerdők is), valamint ebbe a cso
portba tartoznak még a bükkösök, a 
gyertyános-tölgyesek és a cseres-töl
gyesek. Viszonylag alacsony értéket 
vesznek fel a különböző liget- és 
láperdők, és különösen alacsony ter
mészetességi értékel találtunk az 
erdőssztyepp-erdők esetében. A faállo
mány-összetételt tekintve a társulások 
jobban különböznek egymástól. ,i krité
rium tartománya 51 és 78 között vál to
zik. Értéke különösen magas a szikla-
domborzatú erdőkben és a bükkösök
ben. Mindkét társulásban igen alacsony 
az idegenhonos fafajok aránya ( 1 % kö
rüli), és a szikladomborzatú erdők ki
emelkednek az. elegyfafajok nagy faj
számával, illetve magas elcgyarányuk-
kal. A faállomány-összetétel tcrmészc-
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1. ábra - Az állományok természetességi értéke (T), a faállomány-összetétel (Ö), a faállo
mány-szerkezei (SZ) és a holtfa (H) természetességének százalékos eloszlása. (A változók 0-
100 közötti értékeket vehetnek fel, az X tengelyen feltüntetett számok a tartományok mini
mumát jelölik.) 

lessége igen alacsony a fűz-nyár ligeter
dőkben és az. erdőssztyepp-erdőkben, 
elsősorban az igen magas idegenhonos 
elegyarány miatt (8 % köriili érték). Fa
állomány-szerkezet tekintetében a szik 
ladomborzatú erdők természetessége 
kiemelkedően magas, és viszonylag 
nagy értékeket vesznek fel a mészked
velő erdők, valamint a fűz-nyár ligeter-
dök. I' társulásokban a faállomány a vi
szonylag heterogén vertikális és hori
zontális szerkezete mellett kiemelkedő 
az idős fák nagy száma, ami a kritérium 
természetességi értékében jelentős 
súllyal szerepel. К három társulásban a 
faállomány-szerkezet magas természe
tességi értékének eltérő okai vannak. Л 
szikladomborzatú erdők, valamint a 
mészkedvelő erdők esetében ennek 
hátterében elsősorban a kisebb intenzi
tású fahasználat és a változatos szerke
zet kialakulásához kedvező termőhelyi 
viszonyok állnak. Л fűz-nyár ligeter
dőkben a változatos szerkezel és a 
nagyméretű fák viszonylag nagy száma 
elsősorban az állományalkotó fafajok 
gyors növekedésével és rövidebb élet
tartamával magyarázható. Faállomány-
szerkezet tekintetében igen alacsony az. 
erdőssztyepp-erdők. valamint a patak 
menti ligeterdők természetessége. Az 
erdőssztyepp-erdők esetében ez egyér
telműen a régóla zajló, meglehetősen 
intenzív, a társulás természetes faállo
mány-szerkezetét drasztikusan átalakí
tó fahasználat következménye. A holtfa 
természetessége a többi társuláshoz ké

pest magas értékeket mutat a szikla-
domborzatú erdőkben (alacsony inten
zitású fahasználatok miatt) és a fűz-nyár 
ligeterőkben (amit a fafajok gyors növe
kedése, alacsonyabb élettartama és a 
rendszeres természetes bolygatások 
magyaráznak). A kritérium igen ala
csony természetességi értéket mutat az 
erdőssztyepp-erdőkben és a patak 
menti ligeterdőkben. 

Értékelés 
A faállományra vonatkozó természetes
ségi kritériumok elemzése számos ta
nulsággal szolgálhat. Nemcsak a kultúr-
erdők, de a természetes fafajú erdők is 
a legtöbb erdőtársulás esetében v i 
szonylag alacsony természetességi érté
ket mutatnak a faállomány-szerkezet és 
különösen a holtfa tekintetében az álta
lunk használt természetes referenciá
hoz képest. Mind a végső természetes
ségi érték, mind a három vizsgált krité
rium esetében viszonylag magas a 
hegyvidékeinken, szélsőséges ter
mőhelyi viszonyok mellett megjelenő 
szikladomborzatú erdők (sziklaerdők, 
szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők) és 
a mészkedvelő erdők (mész- és 
melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők) 
természetességi értéke. Fzek az állomá
nyok többnyire fatermesztési szem
pontból kevésbé értékesek, megközelít
hetőségük nehéz, ellenben természel 
védelmi értékük igen magas. Emiatt 
részben tudatos, részben praktikus 
okokból mindig is az erdő- és termé

szetvédelmi szempontok érvényesültek 
esetükben, és remélhetőleg érvényesül
nek a jövőben is. Természetességüket 
nem elsősorban a fahasználatok, ha
nem a nagy létszámú nagyvadállomány 
veszélyezteti. 

A fűz-nyár ligeterdők természetessé
gének megítélése eltérő a vizsgált krité
riumok szempontjából. Természetes fa
fajú állományaikban is igen magas а/ 
idegenhonos fafajok aránya (csökkent
ve a faállomány-összetétel természetes
ségét), és mivel ezek a többnyire ag
resszíven terjedő fajok (pl. zöld juhar), 
az. újulatban még nagyobb tömegesseg
gel jelennek meg, a jövőben elegyará-
nyuk növekedni fog a lombkorona
szintben. F.zzel szemben a faállomány-
szerkezet es a holtfa természetessége 
meglehetősen magas, mert a fűz- és 
nyárfajok gyors növekedése és viszony
lag rövid élettartama miatt az üde és 
száraz lomberdőknél jóval rövidebb idő 
alatt jelenhet meg a természetes refe
renciához, hasonlóbb faállomány-szer
kezet, sok nagyméretű fával, jelentós 
holtfa mennyiséggel, változatos hori
zontális es vertikális szerkezettel. 

Szembetűnő, hogy bármelyik kritéri
umot is vesszük figyelembe, igen ala
csony (a legalacsonyabb) az. erdős
sztyepp-erdők természetessége. Ez a je
lenség azért nagyon elszomorító, mert 
ez a társulás viszonylag szűk elterjedé
sül (átmeneti jellegéből adódóan), 
tőlünk nyugatabbra alig jelenik meg 
(Molnár-Kan. 2000). Fzek az. erdők ha
zánknak azt a nemzeti örökségét ké
pezhetnék, amivel viszonylag kevés or 
szag rendelkezik Európában, es e társu
láscsoport természetszerű állományai
nak a megmentése jelentős részben az. 
érdes/társadalom felelőssége. A jelen
leg még meglévő, közel természetes 
összetételű állományokban a társulás 
domináns fajának, a kocsányos tölgy
nek a felújítása, felújulása nehézségek
be ütközik. Éppen emiatt e hírmondó
ként megmaradt állományokat minél 
tovább meg kellene őrizni az utókornak 
(vagyis védettségi státusztól függetlenül 
nem szabadna kivágni az. erdőssztyepp 
jellegű erdőket), még akkor se. ha ez 
lokálisan és rövid távon gazdasági erde
keket sért. Bár ezáltal faanyag megy 
(mehet) veszendőbe, ez. elenyésző ah
hoz az eszmei veszteséghez képest, ami 
a társuláscsoport hazai (és európai) el
tűnésével járna. 

Végezetül tekintsük ál, hogy hogyan 
növelhetné a vizsgált kritériumok ter
mészetességét az erdőgazdálkodó a 
gazdasági szempontok figyelembe vé-
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tele mellett. Л vágásos gazdálkodás ke
retében a nevelővágások (pl. tisztítá
sok, gyérítések) térben egyenetlen kivi
telezése a vertikális és horizontális he
terogenitás növelésével, a vágáskor 
emelése pedig az. idős faegyedek és a 
holtfa mennyiségének növekedése mi
att emelné a faállomány-szerkezet ter
mészetességét egy vágásfordulón belül. 
A véghasználatoknál a hagyásfák és kü
lönösen a hagyásfa-csoportok számá
nak növelése, valamint a térben egye
netlen és időben elnyújtott bontás ter
mészetesség növelő halasa a következő 
generáció faállományában is jelentkez
ne. A faállomány-szerkezet természe
tességet növelő elemeinek növelése 
számos erdőtársuláshan a legkönnyeb
ben azonban a szálalásos és a 
szálalóvágásos gazdálkodási módok so
rán valósítható meg, a gazdasági szem
pontok figyelembe vétele mellett 
(.Csépányi, 2000). biológiai szempont
ból kulcskérdés az. idős fák, valamint a 
nagyobb méretű holt faanyag mennyi
sége erdeinkben. A hozzájuk kapcsoló
dó nagyszámú élőlény miatt, melyek 
közül sokai veszélyeztet a kipusztulás, 
e kulcsfontosságú komponensek növe
lésével nagymértékű javulást lehetne 
elérni az. erdei biodiverzitás és az 
erdőben zajló biológiai folyamatok vé
delmében. Véleményünk szerint ez mi
nimális gazdasági veszteség (inkább 
némi odafigyelés) árán megoldható 
lenne a gazdaságilag hasznosított erde
inkben is. 

Summary 
The naturalness of tree species composi
tion, stand structure and dead wood in 
I lungarian forests 

fhe naturalness value of tree species 
composition, stand structure and dead 
w o o d was evaluated in Hungarian 
forests comparing stands of natural and 
adventive tree species, and in the case 
of natural stands different habitat types. 
The naturalness value of stand structure 
is only slightly higher in natural stands 
than in adventive ones, and the value of 
dead wood is very low in both types. 
Forests with rocky substrates and ter-
mophilous forests had the highest natu
ralness in all criteria, because of the 
level of past and recent human influ
ence. Willow-poplar forests had high 
naturalness for stand structure and 
dead wood and low for tree species 
composit ion. In all criteria steppe 
forests had the lowest values, which 
became an endangered forest type in 
Hungary. 

Irodalom 
Hartha I). (2004): A tájhasználat Itatása 

az Őrség erdeire és termőhelyeikre. Tájöko
lógiai Lapok 2(1): 1-12. 

Bartha D. és Oroszi S. (2000): Magyar 
erdők. In: Pannon Enciklopédia. Magyaror
szág növényvilága. Dunakanyar Kiadó. Bu
dapest, p. 222-231. 

Csépányi P. (2000): A természetközeli 
erdőgazdálkodás ökonómiai vonatkozásai. 
In: Frank T. (szerk): Természet - Krdő -
Gazdálkodás. MMF. és Pro Silva Hungária 
Egyesület, Eger, p. 85-96. 

Csóka Cr (2000): Az. elpusztult, korhadó 
fa szerepe az erdei Biodiverzitás fenntartásá
ban. In: Frank T. (szerk): Természet - Erdő 
- Gazdálkodás. MME és Pro Silva Hungária 
Egyesület. Eger. p. 85-%. 

Itanium, M.E., Franklin. J I'. Swanson, 
II. Sollins, P., Gregory. S.V., Lattin, J.I).. 
Anderson, S.U.. Cline, SP. Лишен. Д о . 
Sctlcll. JR. Lienkaemper, G.W., Cromack, 
К & Cummins. K.W (1986): Ecology of 
coarse woody debris in temperate ecosys
tems. Advances in Ecological Research 15: 
133-276. 

Molnár Zs. és Kun A. (szerk.) (2000): Al
földi erdőssztyepp-maradv any ok Magyaror
szágon, WWF Magyarország. Budapest. 

A Talajvédelmi Alapítvány „Talajvéde
lem" c. különszáma két erdészeti tárgyú 
előadást közöl, a továbbiakban ezeket 
mutatjuk be. 

„Talajsavanyodás és meliorációs 
lehetőségek a Soproni-hegyvidék 
erdőállományaiban" címmel a N Y M E 
Tcrmőhelyismerettani Tanszékének < ik
tatói által indított és értékelt (Heller P. -
Bidló A. - Heil В - Kovács G.) erdei tá
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szém mészkőőrlemény kedvező hatású
nak mutatkozott mind a fák növekedé
sére, mind a talaj fontosabb, termékeny
séget befolyásoló tulajdonságaira vonat
kozóan. A vizsgálatok még nem zárul
tak le, sőt egy sajátos megközelítéssel is 
foglalkoznak a kísérleti parcellákon. 
Szemcreync Szonlágh Rita a talajok ál
latvilágának egy sajátos és fontos cso
portjának, a páncélosatkáknak mennyi
ségi és minőségi összetételével foglal
kozik, mi több. ebből a témakörből si
keres doktori értekezést is készített. 

Hasznosnak tartjuk, ha kutatóink, 
oktatóink a rokonterületek rendezvé
nycin is szerepelnek munkáikkal, alkal
mat teremthetnek személyes kapcsola
tok, közös kutatások szervezésére. 

Ódor P. (2003): A korhadó faanyag jelen
tősége természetközeli bükkösök mohavege-
tációjálran. PhD értekezés, kc'Z.irat. ELTE Dok
tori Iskola, Elméleti Biológia és Ökológia Dok
tori Program. Budapest, http: raiiiet.elte.hu 
-ramet stall ( )p thesis.html 

Siller I. (2004): Hazai montan b ü k k ö s 

erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Eszük, 
Bükk: Őserdő) nagygombái. PhD értekezés, 
kézirat. Kertészettudományi (Multidiszci-
plináris Agrártudományok) Doktori Iskola, 
Budapest 

Sódtír M . Szmorad /•'.. Prank I es Ko-
vács T (2000): Idős facsoportok és fák sze
repe az. erdőben; a hagyáslacsoportok és a 
hagyáslák jelentősége. In: Trank T. (szerk): 
'Természet - Erdő - Gazdálkodás, MME és 
Pro Silva Hungária, Eger, p. 116-123, 

Somogyi '/... Frank T es Csépányi P. 
(2(X)0): A változatos faállomány-szerkezet 
szerepe. In: Frank T. (szerk.): 'Természet -
Erdő - Gazdálkodás, MME és Pro Silva Hun
gária, Eger, p. 63-76. 

Szmorad F., Csóka Cy.. Korács T., llon-
czai '/... Csépányi P. es Frank Л. (2000): л 
fafajok és az elegyesség szerepi' erdeink
ben. In: Frank T. (szerk.): Természet - Erdő 
- Gazdálkodás, MME és Pro Silva Hungária. 
Eger, p. 49-62. 

A másik dolgozatot botanikusok, 
ökológusok adták közre „Van-e a 
feketefenyves telepítésének hatása a 
dolomit váztalajok minőségére? cím
mel ( Ilalhrilter András. Csontos Péter. 
Tamás Júlia, Anton Attila). A Budai
hegyvidéken végzett alapos vizsgála
taik során arra a következtetésre jutót 
tak, hogy a feketefenyvesek a dolomit 
sziklagyepek uralta termőhelyhez ké
pest nem okoznak előrehaladó, 
előnyös változásokai a talaj egyes tu
lajdonságaiban. A megállapítást a refe
rens Keszthelyi-hegység-i tapasztala
taival meg tudja erősíteni, vagyis a haj
dani kopárfásítás keretében ültetett 
feketefenyvesek letermelése után a 
termőhely nem változott oly mérték
ben, hogy igényesebb lombos fajokai, 
p l . csert, lehetett volna a fenyő helyé
re ültetni. 

A feketefenyő ellen szc)lő vizsgálat 
nem számol azzal a kedvező hatással, 
amit a sűrűn álló feketefenyők az őzön-
szerűen lezúduló záporok okozta kárté
telek (I. Mátrakeresztes, Mád) tompítá
sában, megállításában játszanak. A talaj
fejlődésben betöltött szerepük emellett 
másodlagos lehet. 

Ismertette: Dr. Szodfridt István 

Erdészeti tárgyú e lőadások 
a Talajtani Vándorgyűlésen 

E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 229 

http://raiiiet.elte.hu

