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Feladat Feladat 
19881988

A  dA  dééll--bbüükkben jelentkkben jelentőős ters terüületen talleten taláálhatlhatóó, magterm, magtermőő kkéépes pes 
bbüükk, kk, éés kocss kocsáánytalannytalan--ttöölgy idlgy időős fels felúújulatlan julatlan áállomllomáányainak nyainak 
vizsgvizsgáálata, a fellata, a felúújuljuláást korlst korláátoztozóó ttéényeznyezőők meghatk meghatáározrozáása.sa.

A jelentA jelentőős vadnyoms vadnyomáásnak kitett dsnak kitett dééll--bbüükki terkki terüületen bizonyleten bizonyíítani tani 
szszüüksksééges a vad ges a vad ááltal okozott kltal okozott káárokat.rokat.

A jA jóól ll lááthatthatóó éés ms méérhetrhetőő ismert kismert káárformrformáákon kkon kíívvüül vanl van--e me máás s 
eddig nem ismert, vagy nem bizonyeddig nem ismert, vagy nem bizonyíított ktott káárosrosííttáás.s.



A terA terüületet jellemzletet jellemzőő fafaáállomllomáány tny tíípusok tpusok tööbb korosztbb korosztáálylyáában ban 
10x10 m10x10 m--es es vadkizvadkizáárróó kerkerííttéések ksek kéészszííttéése.se.

LegalLegaláább bb ééves visszatves visszatéérrééssel a parcella ssel a parcella öösszehasonlsszehasonlííttáása a sa a 
percellpercelláával azonos adottsval azonos adottsáággúú kköörnyezetrnyezetéével.vel.

A parcellA parcelláában megjelenban megjelenőő úújulat julat felmfelméérréése, fajse, fajöösszetsszetéételteléének, nek, 
egegéészsszséégi gi áállapotllapotáának vizsgnak vizsgáálata.lata.



MEGSZOKOTT TÉLI KÉP 
EGY KÖZEL FÉLÉVSZÁZADA VÁLTOZATLANNAK TŰNŐ, „TÚLTARTOTT”, 130 ÉVES,

„TERMÉSZETSZERŰ” BÜKKÖSBEN



MI REJLIK A SZŰZ HÓ ALATT

- A 10 x 10 m-es, FRISSEN BEKERÍTETT KONTROLL-PARCELLÁN ?



Jó félév múltán:

DÚS BÜKK - és ASPERULA-SZŐNYEG

„

„NÚDUM” - A MEGSZOKOTT BARNA AVAR  - AMEDDIG A SZEM ELLÁT„N



HÁROM NYÁR ELTELTÉVEL:

TELJES BORÍTÁSÚ, ELEGYES ÚJULAT,

KÖRÖS-KÖRÜL MARADT AZ AVAR



TIZ ÉV ELTELTÉVEL:



TIZ ÉV ELTELTÉVEL - KÖZELEBBRŐL



A következő években sem 
változott a helyzet:

az erdő maradt,  mi volt...

csak a tenyérnyi fiatalos 
fejlődött töretlenül tovább.







LESS NLESS NÁÁNDORNDOR
19911991

„„ BBáár mr máár korr koráábbi tapasztalataim is voltak a vadbbi tapasztalataim is voltak a vadáállomllomáány ny 
kkáártrtéételteléérrőől, elsl, elsőősorban a rendszeres terepjsorban a rendszeres terepjáárráás (mely s (mely 
immimmáár a Br a Büükknek tkknek tööbb mint felbb mint feléére terjed ki) dre terjed ki) dööbbentett rbbentett ráá
arra, hogy a karra, hogy a köözzééphegysphegyséégi ngi nöövvéénytakarnytakaróó pusztulpusztuláássáában ban 
magasan a legnagyobb kmagasan a legnagyobb káárokat a trokat a túúltartott vadltartott vadáállomllomáány ny 
okozza. okozza. „„



FeladatFeladat
19911991

A vadkizA vadkizáárróó kerkerííttéések felmsek felméérrééseit az seit az áállomllomáányalkotnyalkotóó fafajokon fafajokon 
ttúúl cl céélszerlszerűű kiterjeszteni a tkiterjeszteni a táársulrsuláás ts tööbbi elembbi eleméére, re, éés a s a 
botanikbotanikáában alkalmazott mban alkalmazott móódszerekkel kell kidszerekkel kell kiéértrtéékelni.kelni.

VizsgVizsgáálni szlni szüüksksééges a nges a nöövvéénytakarnytakaróóban esetleg bekban esetleg beköövetkezvetkezőő
degraddegradáácicióót, t, éés be kell hats be kell hatáárolni a kivrolni a kivááltltóó ttéényeznyezőőket.ket.



A program vA program véégrehajtgrehajtáássáára szerzra szerzőőddéés js jöött ltt léétre az altre az aláábbi bbi 
szervezetek kszervezetek köözzöött:tt:

MMáátra Nyugattra Nyugat--BBüükki EFAGkki EFAG
Kossuth Lajos TudomKossuth Lajos Tudomáány Egyetemny Egyetem
EszterhEszterháázy zy KKáároly Tanroly Tanáárkrkéépzpzőő FFőőiskolaiskola
BBüükki Nemzeti Park Igazgatkki Nemzeti Park Igazgatóóssáág g 



A kutatA kutatáás az erds az erdőőgazdgazdáálkodlkodáás s éés a gyakorlati s a gyakorlati 
termszetvtermszetvéédelemdelem szszáámmáára a kra a köövetkezvetkezőő eredmeredméényeket nyeket 

ííggééri:ri:
19911991

§§ AA vadkvadkáárosrosíított tertott terüületeken a lleteken a láágy szgy száárrúú nnöövvéényzet mennyi idnyzet mennyi időő alatt alatt éés s 
milyen mmilyen méértrtéékben regenerkben regeneráállóódik a bekerdik a bekerííttéés hats hatáássáára;ra;

§§ EErrőősen vadrsen vadráágott tergott terüületeken milyen mleteken milyen méértrtéékkűű az az úújulatjulat elpusztelpusztííttáássáával val 
okozott erdokozott erdéészeti vadkszeti vadkáár;r;

§§ MMelyek azok a nelyek azok a nöövvéényzeti tnyzeti tíípusok, amelyek a legnagyobb, kpusok, amelyek a legnagyobb, káárosodrosodáást st 
szenvedik (mind erdszenvedik (mind erdéészeti, mind termszeti, mind terméészetvszetvéédelmi szempontbdelmi szempontbóól), l), 
vagyis melyeket kell kvagyis melyeket kell küüllöönnöös gonddal vs gonddal véédeni.deni.

§§ A vizsgA vizsgáálatok latok -- egyszeregyszerűűssééggüük miatt k miatt -- remreméélhetlhetőőleg jleg jóól kezelhetl kezelhetőő, , 
kköözzéérthetrthetőő eredmeredméényeket hoznak majd, amelyek az orsznyeket hoznak majd, amelyek az orszáág mg máás ts táájain jain 
is hasznis hasznáálhatlhatóóak lesznek. Ugyanakkor a nemzetkak lesznek. Ugyanakkor a nemzetköözi zi éés hazai s hazai 
szakirodalom lszakirodalom lááttttáán n úúgy gy éérezzrezzüük, k, kutatkutatáá-- sunksunk egyben jelentegyben jelentőős s 
hihiáányokat is pnyokat is póótol majd.tol majd.

Less NLess Náándorndor



VizsgVizsgáálatok:latok:
§§ 10 mintater10 mintaterüület bekerlet bekerííttéése, mellettse, mellettüük kontrollnk kontrollnéégyzetek gyzetek 

kijelkijelöölléésese
§§ Gyepekben 10X10, erdGyepekben 10X10, erdőőben 20X20 mben 20X20 m--eses nnéégyzetekgyzetek

AlapvetAlapvetőő ccééloklok
§§ lláágyszgyszáárrúú nnöövvéényzet regenernyzet regeneráállóóddáási idejsi idejéének vizsgnek vizsgáálatalata
§§ erderdéészeti vadkszeti vadkáár felmr felméérréésese

§§ 1991 tavasz1991 tavasz--nynyáárr--őősz, 1992 tavaszsz, 1992 tavasz--nynyáár: alap r: alap 
felvfelvéételeztelezéések elvsek elvéégzgzéése se 
§§ 1992 1992 őősz:mintatersz:mintaterüületek bekerletek bekerííttéésese



VizsgVizsgáált tlt táársulrsuláásoksok::

§§ kkéét zont zonáális tlis táársulrsuláás (cseress (cseres--ttöölgyes, szagos mlgyes, szagos müüggééss--
bbüükkkköös) s) 

§§ kkéét sziklaerdt sziklaerdőő ttíípus (hpus (háársasrsas--kkőőrises sziklaerdrises sziklaerdőő, , 
szurdokerdszurdokerdőő) ) 

§§ kkéét melegkedvelt melegkedvelőő erderdőő (melegkedvel(melegkedvelőő ttöölgyes, dolomit lgyes, dolomit 
ttöölgyes) lgyes) 

§§ hháárom gyeptrom gyeptíípus (lejtpus (lejtőősztyepp rsztyepp réét, dolomit sztyepprt, dolomit sztyeppréét, t, 
sziklagyep)sziklagyep)



MintaterMintaterüületek letek 
elhelyezkedelhelyezkedéése a se a 

HHóórr--vvöölgy lgy 
kköörnyrnyéékkéén n 

((SzalontaiSzalontai, 2007), 2007)

1. Szurdokerdő
4. Hársas-kőrises sziklaerdő
5. Cseres-tölgyes
6. Lejtősztyepp-rét
7. Melegkedvelő hölgyes

4 .
1 .

7 .
5 .

6 .



Dolomit tDolomit töölgyes vizsglgyes vizsgáálata lata 
(Arany (Arany éés munkats munkatáársai, 2007)rsai, 2007)

§§ DDéélkeletilkeleti--BBüükkben endemikus dolomit tkkben endemikus dolomit töölgyes (lgyes (Cirsio Cirsio 
pannonicipannonici--QuercetumQuercetum pubescentipubescenti--petraeaepetraeae Less)Less)

§§ 1212--12 db c12 db cöönolnolóógiai kiskvadrgiai kiskvadráát: fajlista, virt: fajlista, viráágzgzóó hajthajtáásszsszáám m 
(minta, kontroll)(minta, kontroll)

§§ HHáárom nagy trom nagy töömegben virmegben viráágzgzóó fajnfajnáál (l (SymphytumSymphytum
tuberosumtuberosum, , VincetoxicumVincetoxicum hirundinariahirundinaria, , AnthericumAnthericum
ramosumramosum) ) 20 20 ––20 20 randomrandom mmóódon kivdon kiváálasztott egyed lasztott egyed 
virviráágzgzóó hajthajtáásmagasssmagassáággáának mnak méérréésese

§§ 1212 db 25x25 cm1212 db 25x25 cm--eses terterüületen: fleten: fööld feletti ld feletti fitomasszafitomassza
(minta, kontroll) m(minta, kontroll) méérréésese



MintavMintavéételi elrendezteli elrendezééss



EredmEredméényeknyek

DiverzitDiverzitááss éés fajs fajöösszetsszetéételtel

§§ nincs szignifiknincs szignifikááns kns küüllöönbsnbséég a bekerg a bekeríített tett éés a s a 
kontrollterkontrollterüületek kletek köözzöötttt

§§ A A BorhidiBorhidi--fféélele szociszociáális magatartlis magatartáási tsi tíípusok esetpusok esetéében a ben a 
bolygatott termbolygatott termőőhelyek fajai szignifikhelyek fajai szignifikáánsan nagyobb nsan nagyobb 
szszáámban voltak jelen a legelt mban voltak jelen a legelt áállomllomáány kiskvadrny kiskvadráátjaiban, tjaiban, 
mint a bekermint a bekeríített kvadrtett kvadráátban (tban (pp<0,05)<0,05)

§§ A termA terméészetes termszetes termőőhelyek fajainak szhelyek fajainak száámmáában nem volt ban nem volt 
szignifikszignifikááns kns küüllöönbsnbséég.g.



EredmEredméényeknyek

FitomasszaFitomassza

§ A teljes fitomassza tömege a vadkizárt területen 
szignifikánsan magasabb 

§ Élő fitomassza, holt fitomassza, dudvanemű fitomasza
tömege a vadkizárt területen szignifikánsan magasabb

§ Fűnemű fitomassza tömege nem különbözik



EredmEredméényeknyek

§§ Fajok virFajok viráágzgzáási sikeresi sikere

§§ 30 faj a beker30 faj a bekeríített tett áállomllomáányban, 17 a legeltben hozott tnyban, 17 a legeltben hozott tööbb bb 
virviráágzgzóó hajthajtáástst

§§ A bekerA bekeríített kvadrtett kvadráátban a tban a dudvanemdudvaneműűekek éés a terms a terméészetes szetes 
termtermőőhelyek fajainak virhelyek fajainak viráágzgzóó hajthajtáásszsszááma magasabb, a ma magasabb, a 
ffűűnemneműűekek illetve a bolygatott, milletve a bolygatott, máásodlagos sodlagos éés mesterss mestersééges ges 
termtermőőhelyek fajainak virhelyek fajainak viráágzgzáási sikere alacsonyabbsi sikere alacsonyabb

§§ termterméészetes termszetes termőőhelyek fajainak (55 faj) virhelyek fajainak (55 faj) viráágzgzáási sikere si sikere 
szignifikszignifikáánsan magasabb a bekernsan magasabb a bekeríített kvadrtett kvadráátbantban



EredmEredméényeknyek

§§ SymphytumSymphytum tuberosumtuberosum, , 
AnthericumAnthericum ramosumramosum a a 
bekerbekeríített kvadrtett kvadráátban ntban nőő
magasabbramagasabbra

§§ VincetoxicumVincetoxicum
hirundinariahirundinaria a legelt a legelt 
terterüületen nleten nőő magasabbramagasabbra

§§ Oka: V. Oka: V. hirundinariahirundinaria
mméérgezrgezőő, vad nem , vad nem 
szszíívesen legeli!vesen legeli!

VirViráágzgzóó hajthajtáások sok áátlagos magasstlagos magassáága (cmga (cm±±SE) a SE) a 
bekerbekeríített tett éés a legelt kvadrs a legelt kvadráátban,tban,
A = A = SymphytumSymphytum tuberosumtuberosum, B = , B = AnthericumAnthericum
ramosumramosum, C = , C = VincetoxicumVincetoxicum hirundinariahirundinaria. . 
(Arany (Arany et alet al, 2007), 2007)



HHáársasrsas--kõriseskõrises sziklaerdõsziklaerdõ
elkerelkeríített tertett terüület, 2005. tavaszlet, 2005. tavasz

HHáársasrsas--kõriseskõrises sziklaerdõsziklaerdõ
kontroll terkontroll terüület, 2005. tavaszlet, 2005. tavasz



CseresCseres--ttöölgyes lgyes 
elkerelkeríített tertett terüület, let, 
2006. tavasz2006. tavasz

CseresCseres--ttöölgyes lgyes 
kontroll terkontroll terüület, 2006. let, 2006. 
tavasztavasz



LejtLejtőősztyeppsztyepp--rréét t 
elkerelkeríített tertett terüület, 2004. let, 2004. 
tavasztavasz

LejtLejtőősztyeppsztyepp--rréét t 
kontroll terkontroll terüület, 2004. let, 2004. 
tavasztavasz



MelegkedvelMelegkedvelőő ttöölgyes lgyes 
elkerelkeríített tertett terüület, 2006. let, 2006. 
tavasztavasz

MelegkedvelMelegkedvelőő ttöölgyes lgyes 
kontroll terkontroll terüület, 2006. let, 2006. 
tavasztavasz



TermTerméészetvszetvéédelmi kdelmi köözlemzleméények  13.  2007nyek  13.  2007
VadkizVadkizáárráás hats hatáásainak vizsgsainak vizsgáálata egy dlata egy déélili--bbüükki kki 

endemikus erdendemikus erdőőttáársulrsuláásbansban
Arany IldikArany Ildikóó, T, Töörröök Pk Pééter, Aszalter, Aszalóós Rs Rééka, ka, Matus Matus GGááborbor

§§ „„EredmEredméényeink igazoljnyeink igazoljáák, hogy a nagyvadk, hogy a nagyvadáállomllomáány ny 
jelenlegi sjelenlegi sűűrrűűsséége a tge a táársulrsuláás szempontjs szempontjáábbóól a l a 
termterméészetvszetvéédelmi cdelmi céélkitlkitűűzzééseket veszseket veszéélyeztetlyeztetőő szintszintűű
terhelterheléést jelent. Ez hosszst jelent. Ez hosszúú ttáávon az egyedi rendkvon az egyedi rendkíívvüül faj l faj 
gazdag, ezgazdag, ezéért krt küüllöönleges nleges éértrtéékkűű nnöövvéényknyköözzöösssséég teljes g teljes 
jellegvesztjellegvesztééssééhez vezet. A megelhez vezet. A megelőőzzéés leghats leghatéékonyabb konyabb 
mmóódja a nagyvaddja a nagyvadáállomllomáány okozta terhelny okozta terheléés css csöökkentkkentéése se 
lehet. Az elmlehet. Az elmúúlt lt éévtizedekre vonatkozvtizedekre vonatkozóó,  megb,  megbíízhatzhatóó
nagyvad nagyvad áállomllomáánybecslnybecsléési adatok hsi adatok hííjjáán a vadn a vadáállomllomáány ny 
lléétsztszáám m apasztapasztáás  s  szszáámszermszerűűssííttéése  akadse  akadáályokba lyokba üütktköözik,zik,””



KKöövetkeztetvetkeztetéések: sek: 

§§ A nagyvad A nagyvad áállomllomáány jelenlegi szintje a termny jelenlegi szintje a terméészeti szeti éértrtéékek kek 
fennmaradfennmaradáássáát jelentt jelentőősen veszsen veszéélyezteti lyezteti --
nnöövvéényknyköözzöösssséégek teljes jellegvesztgek teljes jellegvesztéése kse köövetkezik be vetkezik be --..



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

§§ A vadkizA vadkizáárt mintaterrt mintaterüületek produktuma magasabb, letek produktuma magasabb, 
egegéészsszséégi gi áállapota jobb.llapota jobb.

§§ A vadkizA vadkizáárt mintaterrt mintaterüületeken egyes fajok produktuma leteken egyes fajok produktuma 
cscsöökken, kken, „„optimoptimáálislis”” legellegeléés hats hatáássáára nra nőő..

§§ ÁÁllomllomáányalkotnyalkotóó fafajok fiatal hajtfafajok fiatal hajtáásai a szabad tersai a szabad terüületen leten 
rráágottak, ngottak, nééhháány kontrollban nem jelennek meg egyedek, ny kontrollban nem jelennek meg egyedek, 
mmííg a vadkizg a vadkizáárt terrt terüületen jelen vannak.leten jelen vannak.

§§ A mintaterA mintaterüületek tletek tööbbsbbsééggéében a szabad kontrol terben a szabad kontrol terüület  a let  a 
vadkizvadkizáárttrttóól jelentl jelentőősen ksen küüllöönbnböözik, degradzik, degradááltnak tekinthetltnak tekinthetőő..

§§ A vadkizA vadkizáárt terrt terüületek kletek köözzöött taltt taláálhatlhatóó olyan minta amiben olyan minta amiben 
egyes fajok produktuma csegyes fajok produktuma csöökken.kken.



MegoldMegoldááss
??

FelelFelelőősssséégg
??

§§ KijelenthetKijelenthetőő, hogy van egy optim, hogy van egy optimáális lis áállapot ami nem llapot ami nem 
kkéépzelhetpzelhetőő el legelel legeléés ns néélklküül.l.

§§ OptimOptimáális lis áállapotban a fogyasztllapotban a fogyasztáás jelen van, de nem s jelen van, de nem 
degraddegradáácicióót okozt okozóó mméértrtéékben.kben.

§§ Az optimAz optimáális fogyasztlis fogyasztáás a jelenlegi kimutathats a jelenlegi kimutathatóó terhelterheléésnek snek 
ttööredredééke lehet, ke lehet, óóvatos becslvatos becsléés szerint ks szerint köözel tizede.zel tizede.



KKööszszöönnööm a Figyelmet!m a Figyelmet!


