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Az elsõ számban (7 tanulmány) túlnyomó részben a klímavál-
tozással kapcsolatos írások kaptak helyet, míg a másodikban
nyolc közleménybõl álló, változatos ízelítõt kap az olvasó az
erdészeti tudományok széles spektrumából. Mindkét szám
tartalomjegyzékét, illetve öt kiválasztott írás rövid összefogla-
lóját az alábbiakban adjuk közre. 

A racionalizálás és a költséghatékonyság jegyében (a pon-
tosabb okokat talán nem is kell részletezni) azonban változtat-
nunk kellett a lap megjelenési példányszámában, illetve a ter-
jesztés módjában. Az eddigi gyakorlat (minimum 4000 ki-
nyomtatott példány, postázás az Országos Erdészeti Egyesület
minden egyes tagjának) ugyanis súlyos terheket ró a lap ki-
adóira, az Erdészeti Tudományos Intézetre és az Erdõmérnö-
ki Karra. Ettõl a kötettõl kezdve az Erdészettudományi Közle-
ményeket, az Országos Erdészeti Egyesület segítségével, a he-
lyi csoportok bevonásával igyekszünk eljuttatni a szakmai/tu-
dományos eredmények iránt érdeklõdõ és fogékony szakkö-
zönséghez. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a közleményekben
eddig megjelent, és a jövõben megjelenõ minden tanulmány
teljes terjedelmében elérhetõ és le is tölthetõ a www.erdtud-
koz.hu webhelyrõl. Ezt a honlapot már csak azért is érdemes
felkeresni és használni, mert nemcsak az Erdészettudományi
Közleményekben közölt írások, hanem az általuk hivatkozott
forrásmunkák egy része is elérhetõ lesz egyetlen kattintással.
Így az Erdészettudományi Közlemények honlapja elektroni-
kus szakkönyvtár funkcióját is betöltheti.

Az EL szerkesztõbizottságával egyetértésben célul tûztük,
hogy az érdeklõdésre számot tartó tanulmányok rövidített,
némileg átformált változatát az Erdészeti Lapokban is megje-
lentetjük. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetjük az érdek-
lõdés felkeltését, illetve fenntartását néhány fontos szakmai
téma iránt. 
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Illés Gábor, Fonyó Tamás, Pásztor László, Bakacsi Zsófia,
Laborczi Annamária, Szatmári Gábor és Szabó József: 

Az Agrárklíma 2 projekt eredményei: Magyarország
digitális talajtípus térképének elõállítása

Az Agrárklíma 2 projekt keretében szükség volt mind az er-
dõ-, mind a mezõgazdaság szemléletének megfelelõ egysé-
ges és országos lefedettségû termõhelyi adatbázis létreho-
zására. Ennek érdekében az erdészeti és mezõgazdasági
termõhelyi adatbázisok egyesítésével, valamint a digitális
talajtérképezési módszerekhez szükséges környezeti se-
gédváltozókat tartalmazó adatrétegek felhasználásával ta-
lajtérképek szerkesztési munkáiba kezdtünk. A munka
eredményeként létrehoztuk Magyarország új, digitális talaj-
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Megjelent az Erdészettudományi
Közlemények 6. kötete

Az Erdészeti Lapok decemberi számát éppen csak pár
nappal megelõzve megjelent az Erdészettudományi Köz-
lemények 6. kötete. Az eddigiektõl eltérõen, a teljes kö-
tet  két egybefûzött számból áll. 
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térképének elsõ változatát, amely 1 hektáros felbontásban
nyújt tájékoztatást a talajtakaróról. A térkép validációjának
eredménye alapján megállapítható, hogy az új talajtérkép
generálisan 70%-os megbízhatósággal reprezentálja Ma-
gyarország talajait. A módszerben rejlõ fejlesztések kihasz-
nálásával szeretnénk ezt az értéket a közeljövõben 80% fö-
lé emelni.



Garamszegi Balázs és Kern Zoltán: 
Hazai bükkösök körlap-növekedésének trendjei 

a változó klíma tükrében
Tanulmányunkban egy dunántúli és két északi-középhegysé-
gi mintaterület négy különbözõ korú bükkös állományából
származó, reprezentatív mintafákon vizsgáltuk a körlap-nö-
vedékek sok évtizedes adatsorát. A vizsgált bükkösök kortól
és élõhelytõl függetlenül a növekedés lassulását, sõt az ese-
tek többségében növedékcsökkenést mutattak az elmúlt 30-
40 év során. Bár a jelenség köthetõ a klimatikus viszonyok
kedvezõtlen irányú változásához, a növekedés és a vizsgált
aszályindexek (pár)évtizedes trendjei között egyértelmû line-
áris kapcsolat nem állapítható meg.



Konkoly-Gyuró Éva és Balázs Pál:
Erdõborítás-változás a Kárpát-medence térségében a

19. század közepétõl napjainkig
A területhasználat és a felszínborítás történeti vizsgálata ré-
vén az ember tájalakító hatását követhetjük nyomon. A NASA
Felszínborítás- és tájhasználat-változás tudományos prog-
ramja által támogatott projekt keretében A Kárpát-medence

felszínborítás-változása az elmúlt 200 évben címet viselõ ku-
tatás során történeti térképekre és a jelenkori CLC adatbázi-
sokra támaszkodva állítottuk elõ a közel 350 000 km2-es min-
taterület történeti felszínborítási adatbázisát. A változáselem-
zés során négy idõsíkot vetettünk össze a 19. század közepé-
tõl napjainkig. Jelen tanulmányban a térinformatikai és sta-
tisztikai módszerekkel végzett történeti felszínborítás elemzé-
sének eredményeibõl az erdõborításra vonatkozó informá-
ciókat adjuk közre. Bemutatjuk a teljes vizsgált terület és
azon belül a domborzat alapján elkülönített tájtípusok jellem-
zõ vonásait és átalakulási trendjeit.



Ónodi Gábor: 
Az idegenhonos, illetve inváziós fafajok 

élõhelyformáló hatásai
Az inváziós növényfajok terjedése és élõhely-átalakító hatá-
saik világszerte jelentõs környezeti problémát okoznak. A
hazánkban inváziósnak tekintett fafajok, mint például a ké-
sei meggy, nyugati ostorfa, keskenylevelû ezüstfa, fehér
akác, mirigyes bálványfa, zöld juhar és amerikai kõris az
adott fás élõhely fajkészletét, architektúráját jelentõsen átfor-
málhatják. Az õshonos fafajokhoz képest általában kevesebb
fogyasztójuk van. Általuk meghonosodhatnak azonban õs-
honos fogyasztóik is, amelyek szintén invázióssá válhatnak.
Egyes adventív fafajokat a korhasztó gombák is nehezebben
kolonizálnak, így kevésbé diverz mikrohabitatok alakulhat-
nak ki rajtuk, amely befolyásolhatja a rajtuk megtelepedõ
életközösségek diverzitását. Az élõhelyek átformálódását to-
vábbi antropogén hatások is segíthetik, mint például a talaj-
elõkészítés, fakitermelés, folyószabályozás. A globális klíma-
változás során tendenciaszerûen változó, melegedõ, szára-
zodó éghajlat jelentõsen befolyásolhatja úgy az õshonos,
mint a tájidegen fajok elterjedését, elõfordulási mintázatait.
Az életközösségek átformálódása sok esetben olyan mérté-
kû, hogy az adott élõhely már nem nyerheti vissza természe-
tes állapotát, illetve a rekonstrukció túlságosan forrás- és
munkaigényes lenne.



Varga Zoltán és Farkas Attila: 
A borz (Meles meles L.) táplálkozásának vizsgálata 

Komárom-Esztergom megye területén
A 2009/2010. vadászati évben 77 borzot (Meles meles)

gyûjtöttünk be Komárom-Esztergom megye területérõl. Az
egyedek egy részét vadászati eszközökkel ejtettük el, a min-
ta 41,5%-át a közúton elgázolt és begyûjtött példányok adták.
A mintapéldányok táplálkozását  a gyomortartalom analízisé-
vel vizsgáltuk. A begyûjtés, helyszínelés idõpontja alapján
élõhelytípusok, valamint évszakok szerint elkülönítve érté-
keltük az eredményeket. Vizsgáltuk a borzok gyomrában ta-
lált táplálékmaradványok relatív elõfordulási gyakoriságát és
a táplálékdiverzitását. A vizsgálattal az apróvadfajok borz ét-
rendjében való elõfordulási gyakoriságát, illetve az egyes élõ-
helyek és évszakok közti táplálkozásbeli különbségeket
szándékoztuk kimutatni. A vizsgálataink igazolták, hogy a
megyében élõ borzpopuláció táplálkozása az élõhelyek és
évszakok tekintetében szignifikánsan különbözik. Ugyanak-
kor apróvadfajokat a vizsgálati terület borzállományának ét-
rendjében nem sikerült kimutatni. Megállapítottuk, hogy a
vizsgálati területen a borz generalista táplálkozási stratégiát
követõ faj, idõszakos, csak bizonyos élõhelyekre jellemzõ,
specialista táplálkozási szokásokkal. 
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