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Absztrakt 

A hazai erdők magukon viselik a korábbi évszázadok erdőhasználatának nyomait, természetes 

állapotuk, dinamikájuk kevéssé ismert. A hazai erdőrezervátumokban az 1990-es és 2000-es években 

megindult különböző hosszú távú monitoring vizsgálatok információt szolgáltathatnak mind a 

közvetlen antropogén hatás megszűnésével beinduló természetes folyamatokról, mind a globális 

változások helyi hatásairól. A Haragistya-Lófej erdőrezervátum első faállomány-szerkezeti felmérése 

2006-ban kezdődött meg. 2015-ben ennek a részleges ismétlését végeztük el, 3 korcsoportban és 3 

erdőtípusban (bükkösök, üde és száraz tölgyesek). Megvizsgáltuk a lombkoronaszint 

fajösszetételének változásait, a mortalitás alakulását, valamint a különféle háttértényezőkkel 

feltételezhető összefüggéseit. Megállapítottuk, hogy a felújulás továbbra is korlátozott, a 

fajösszetétel alakulását így továbbra is a mortalitás határozza meg. Ennek mértéke a bükkösökben a 

legjelentősebb, és leginkább a pionír jellegű elegyfajokat érinti. A pusztulás valószínűsége és jellege is 

erősen összefügg a faállományban betöltött szereppel. 

 

 

 

 

Bevezetés  

A fák mortalitása a természetes vagy természetközeli erdőállományokban a dinamika 

szempontjából fontos jelenség, amely jelentősen befolyásolja az állományok fejlődését, 

ugyanakkor máig meglehetősen kevés információval rendelkezünk róla. Nehezen 

modellezhető, erősen sztochasztikus, és összetett folyamatok eredményeként következik be, 

ehhez képest a különféle erdődinamikai modellekben, vagy éppen szénmodellekben gyakran 

erősen egyszerűsítve jelenik meg. A mortalitást befolyásoló sokféle folyamatra ugyanakkor a 

faegyedek helyzetüktől, fajuktól függően eltérően reagálnak, tehát érdemes a jelenséget 

összetetten tanulmányozni (Holzwarth et al. 2013). Különösen érdekesek lehetnek ezek a 

folyamatok a bükk és a tölgy elterjedésének határán, hiszen a mortalitás jelentősen 

befolyásolja a fajösszetétel alakulását (Rohner et al. 2012). 



 

  

 
  

 

INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 
A VII. Magyar Tájökológiai Konferencia Tanulmányai 
Szeged, 2017. 05. 25-27. 

 

586  Tanács, Faragó: A mortalitás és a fajösszetétel alakulása a Haragistya-Lófej ... 

A Haragistya-Lófej erdőrezervátumban a faállomány-szerkezet alakulásának hosszú távra 

tervezett kutatása 2006-ban kezdődött meg. A terület érdekessége, hogy kis távolságon belül 

jelentősen eltérő fajösszetételű és működésű állományok helyezkednek el, így olyan erdőtípusok 

– pl. száraz tölgyesek – folyamatai is tanulmányozhatóak itt, melyekről általában jóval kevesebb 

információval rendelkezünk, mint mondjuk a bükkösökről. A korábbi évszázadok intenzív 

antropogén tájalakító hatásait követően a 20. század közepétől, majd különösen az Aggteleki 

Nemzeti Park kialakítása és a terület erdőrezervátummá nyilvánítása után jelentősen csökkent a 

közvetlen emberi hatás. A kutatás egyik alapfeltevése, hogy ennek következtében az 

erdőszerkezet, illetve a fafajösszetétel fokozatosan megváltozik, ahogy a rendszerben újraindul a 

természetes dinamika. Idősor híján kezdetben az első felmérés során felvett adatokból, a 

faállomány-szerkezet jellegzetességeiből következtettünk a területen zajló folyamatokra. Az 

eredmények alapján valószínűsítettük, hogy két, egymással részben ellentétes folyamat zajlik a 

területen az emberi tevékenység felhagyása óta (Tanács és Keveiné Bárány 2012). Az első ilyen 

folyamat a korábbi legeltetés és intenzív fahasználat megszűnéséből eredő másodlagos 

szukcesszió megindulása. Ennek eredményeképpen az állományok lombkoronaszintje 

fokozatosan záródik, a törzsszám csökken, a fényigényes fajok visszaszorulnak, a faji diverzitás 

csökken. A lékek képződése, ami a kutatások kezdetén még nem volt jellemző a területen, 

elvben biztosítaná a korosztályviszonyok változatosságát és lehetőséget adna a jelenleg csak kis 

számban jelenlévő bükkös elegyfajok arányának növekedésére is. Ugyanakkor a területen, 

valószínűleg a nagyon jelentős vadhatás miatt, a természetes felújulás korlátozott. Egy későbbi, 

öt év elteltével végzett vizsgálat, ami az üdébb erdőtípusokra korlátozódott, megerősítette 

ezeket a kezdeti feltevéseket (Tanács és Barta 2014).  

A másik folyamat, ami befolyásolja a mortalitás alakulását, és ezen keresztül a fajösszetételt, 

a klímaváltozás. A különféle klímamodellek előrejelzései alapján az éves középhőmérséklet 

emelkedik, gyakoribbá válnak a szélsőségek, és a csapadék éven belüli eloszlása módosul. Mivel 

a vizsgált terület éppen a bükk (Fagus sylvatica) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 

dominálta erdők klimatikus határán helyezkedik el (Tanács 2011a), az éghajlat bármilyen 

változása jelentősen befolyásolhatja a fajösszetétel alakulását. A szárazabb és szélsőségesebb 

időjárás az extrém események gyakoribbá válásával fokozott mortalitáshoz vezethet a területen.  

Jelen tanulmányban az első felmérés után 9 évvel végzett részleges újrafelmérés néhány 

eredményét mutatjuk be. Célunk, hogy megvizsgáljuk a mortalitás tendenciáit, összefüggéseit a 

korral és erdőtípussal, valamint a fajjal és az egyes fák állományban betöltött szerepével, amit a 

szociális helyzettel írunk le. Megnéztük továbbá, hogy hatására milyen változások következtek be 

a fajösszetételben, illetve az egyes mintapontokon a faállomány faji diverzitásának alakulásában. 

 

Adat és módszer 

 

A vizsgált terület  

A terepi felmérés módszertana 

Az ismételt felmérést 2015 őszén végeztük el, a 2006-ban állandósított mintapontok egy 

részén, 53 helyen. A mintapontokat kor és fajösszetétel alapján választottuk ki, úgy, hogy az 
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üde és száraz tölgyesekben, valamint a bükkösökben mindhárom korcsoportból (1910 előtt 

felújult állományok, 1911 és 1930 között, valamint 1931 és 1950 között felújult állományok) 

öt-hat pontot vizsgáljunk újra (1. ábra). A pontok kiválasztásánál igyekeztünk ügyelni arra, 

hogy ne egymás melletti területek képviseljenek egy-egy kategóriát, bár ez nem minden 

esetben volt lehetséges. 

 

1. ábra: A mintapontok elhelyezkedése, valamint erdőtípusok és korkategória szerinti 

csoportosítása 

Összesen 1925 db fa (1286 db 2006-ban élő és 328 db álló holtfa) és cserje (279 db élő 

és 32 halott cserje) adatait vettük fel. Az eredeti felmérés adatai alapján visszakerestük a 

faegyedeket, rögzítettük a helyzetükben bekövetkezett esetleges változásokat (egészségi 

állapot, szociális helyzet), a kerületüket, és ahol esetleg volt olyan egyed, ami a korábbi 

felmérés során még nem érte el az 5 cm-es mellmagassági átmérőt, azt újként felvettük. A 

folyamatok jobb differenciálása érdekében a két felmérés között elpusztult fák esetében a 

korábbi ismétléshez hasonlóan rögzítettük a pusztulás módját is, ami lehetett dőlés, törés 

vagy elszáradás (utóbbi minden olyan eset, ami nem sorolható az előző két kategóriába). A 

dőléseket a már korábban elpusztult fák esetében is jegyeztük.  
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Az adatfeldolgozás módszerei 

A térképi ábrázoláshoz ArcMap 10.2 térinformatikai programot használtunk. Az elemzést 

Microsoft Office Excel 2007 illetve IBM SPSS Statistics 22 statisztikai program segítségével 

végeztük. A faállomány fajösszetételi diverzitásának változását a Shannon index segítségével 

elemeztük, melynek kiszámításához a felmért fajok törzsszám szerinti relatív gyakoriságát 

használtuk fel.  

 

Eredmények 

A fafajösszetétel változását több tényező együttesen befolyásolja. Alakulása közvetlenül a 

felújulás és a mortalitás ütemétől függ, ám mivel a tapasztalatok szerint a felújulás nagyon 

korlátozott a területen, a két folyamat közül jelenleg egyértelműen a mortalitás a 

meghatározó. A vizsgált pontokon mért adatok szerint 59 db fa dőlt ki, 138 száradt el és 19 

tört le, összesen 181 db fa pusztult el. Az eltérés az összegekben abból adódik, hogy nem 

minden kidőlt fa élt 2006-ban, így a dőlés és a száradás adatai nem vethetőek össze, csak a 

2015-ben még élő fák esetében. A 2. ábra az elpusztult faegyedek számát (a), illetve arányát 

(b) mutatja az üzemterv alapján eltérő korú állományokban. Látható, hogy bár a legtöbb fa a 

legfiatalabb erdőkben pusztult el, a mortalitási ráta mégis a legidősebb állományokban a 

legnagyobb, a legkisebb pedig a középső korcsoportban.  

 

  

2. ábra: az elpusztult fák a.) száma (bal), b.) aránya (jobb) az üzemtervi korok alapján 

felállított korcsoportok szerint 

A pusztulás aránya a száraz tölgyesekben 7,5%, az üde tölgyesekben 12%, a 

bükkösökben 21,3%. A 3. ábra, amely erdőtípusonként mutatja be a különböző időszakokban 

felújult állományokra jellemző mortalitási viszonyokat, jelentősen árnyalja a képet. Egyrészt 

látható, hogy a mortalitás a száraz tölgyesekben jellemzően alacsonyabb, és az üdébb 

termőhelyek felé haladva nő. Másrészt a három erdőtípus esetében teljesen eltér, hogy 

melyik korosztály hogyan viselkedik, mindegyik típusnál más a sorrend. Az üde tölgyesekben 

és a bükkösökben tapasztalható arány nagyon hasonló a legfiatalabb állományok esetében, 

csakhogy utóbbiaknál ez a legalacsonyabb érték, míg előbbieknél a legmagasabb. A 
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legidősebb korosztályban a száraz és üde tölgyesekben tapasztalható mortalitás egyezik 

meg, de míg előbbiek esetében ez a legmagasabb, utóbbiak esetében a legalacsonyabb 

érték. Mivel egy-egy kategóriába csak öt-hat pont esik, és ezek egymástól térben nem túl 

nagy távolságra találhatóak, ebből általános következtetéseket nem érdemes levonni; a 

kérdéskört mindenképpen érdemes lenne egy nagyobb területre kiterjedő adatbázison 

célzottan tanulmányozni. 
 

 

3. ábra: Mortalitás a különböző korú és fajösszetételű állományokban 

 

A fásszárúak fajösszetételének alakulása 

A lombkoronaszint fajösszetételének (ideértve az 5 cm törzsátmérőt meghaladó cserjéket is) 

erdőtípusonkénti összesített változását bemutató 4. ábrán látható, hogy a vizsgált 

mintapontok alapján a száraz tölgyesekben 9 év alatt összességében nem történt jelentős 

változás. Az elpusztult faegyedek jelentős része a szélsőségesen száraz körülményeket 

kevésbé jól tűrő fajok közül (bükk, gyertyán, kocsánytalan tölgy) került ki, amiben része 

lehetett a felmérést nem sokkal megelőző 2015. nyári hőhullámoknak. Az üde gyertyános 

tölgyesekben szintén nem módosultak jelentősen az arányok, a leginkább érzékelhető 

változás a madárcseresznye fokozatos eltűnése. A bükkösökben viszont a fajösszetétel 

látható eltolódást mutat, a domináns bükk javára – az elegyfajok (mezei juhar, kocsánytalan 

tölgy, és különösen a gyertyán) arányának rovására.  

Az egyes fajokat a teljes adatbázison megvizsgálva az eredmények alapján három fő 

csoportot különíthetünk el. Legnagyobb arányban (40-75%) a pionír jellegű fajok pusztultak 

el, mint a boróka, nyír és a rezgőnyár, valamint a különféle gyümölcsfák (vadalma, vadkörte, 

madárcseresznye). Mivel ezek egyébként is többnyire szálanként fordulnak elő, egy-egy 

egyed pusztulása arányaiban jelentős változást eredményez. A jellemzően második 

lombkoronaszintet alkotó, nagyobb egyedszámú elegyfajok (mezei juhar, gyertyán, 

barkócaberkenye) esetében az egyedek kb. 20-23%-a pusztult el a vizsgált időszakban. Az 

uralkodó szint jellemző fajai (bükk, kocsánytalan tölgy, magas kőris) körében a mortalitás a 
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vizsgált időszakban 12-14 % körüli. Kivételt képez a molyhos tölgy, az egyetlen faj, amelynél 

a pusztulás aránya 10% alatti (5,5%) - érdekesség, hogy a hibridként felvett egyedekre ez 

már nem igaz.  

 

 

 

 
4. ábra: A fajösszetétel változása állománytípusok szerint 2006 és 2015 között 
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A faji diverzitás változása 

A 2006-ban felmért adatok alapján (5a. ábra) a terület faállományának Shannon index 

segítségével jellemzett faji diverzitása térben meglehetősen változatosan alakult.  
 

  

5. ábra: a.) A Shannon index értékei 2006-ban (bal) – b.) A Shannon index változása 2006-15 

között (jobb) 

Az üdébb termőhelyeken, különösen a dolomitlejtőkön található idősebb bükkösökben, sok 

esetben egy-két faj a domináns, illetve előfordulnak elegyetlen gyertyános állományok. A 

változást bemutató térképen (5b ábra) látszik, hogy a Shannon index értéke néhány ponton 

kicsit magasabb értéket mutat, mint 2006-ban, annak ellenére, hogy „belenövés” 

gyakorlatilag nem történt, új fát elvétve vettünk fel. Ez úgy lehetséges, hogy az adott 

mintakörben egy faegyed, például egy gyertyán, pusztulása hatására a fajszám nem csökkent 

(maradtak még gyertyán egyedek), viszont nőtt az egyenletesség, tehát a Shannon index 

értéke is csekély mértékben nőni tudott. A legjelentősebb mértékű diverzitás-csökkenést 

mutató pontokon a vizsgált időszakban dőlés következett be, nagyméretű lékek képződtek, 

kérdés, hogy hosszútávon az újulat képes-e kompenzálni. Jelenleg ennek a nyomai nem 

látszanak, még a 2007-ben (vagyis pár hónappal az első felmérés után) képződött lékek 

esetében sem. Az első felmérés során azt tapasztaltuk, hogy a középső korcsoportban 

jelentősen alacsonyabb volt a faji diverzitás (Tanács 2011b), ezért összevetettük a változást 

is a korosztályokkal. Nem átlagokat vettünk, hanem a változás mértéke alapján kialakított 

csoportokkal dolgoztunk (6. ábra). A legjelentősebb változások a legidősebb állományokban 
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jelentkeztek, a nagymértékű csökkenés és a növekedés is magasabb arányban fordult elő itt, 

mint a többi korcsoportban (a pontok 40%-ában pozitív változás történt).  

 

6. ábra: A Shannon index változása a korcsoportok szerint 

 

A mortalitás összefüggése a szociális helyzettel  

Az 1. táblázat a mortalitást szociális helyzet kategóriák szerint mutatja be (tehát nem 

tartalmazza a 2006-ban már halott egyedeket, illetve a cserjéket). Az adatok alapján 

egyértelmű, hogy a pusztulás mértéke, vagy ha úgy tetszik, valószínűsége erősen összefügg a 

faállományban betöltött szereppel. A 2006-ban betegnek ítélt, haldokló egyedek 

kétharmada elpusztult, ez a legnagyobb arány, ezt követi az alászorult egyedeknél a 24%-os 

mortalitási ráta. A közészorult és a fiatal, életképesnek jósolt egyedek közül majdnem 

minden ötödik pusztult el a vizsgált időszakban, míg az uralkodó szintbeli és a kimagasló 

egyedeknél 5% körüli ez az arány. 

1. táblázat: A pusztulás módja és mértéke szociális helyzet szerint 

Szociális helyzet Elpusztult Elszáradt Kidőlt Letört 
Összesen 

volt 

Az elpusztult 

egyedek 

aránya % 

Kimagasló 4 1 1 2 76 5,263 

Uralkodó 31 11 15 2 613 5,057 

Közészorult 45 32 8 4 230 19,565 

Alászorult, 

feltörekvő 
55 32 12 8 227 24,229 

Alászorult 

haldokló 
31 14 13 3 46 67,391 

Alászorult, fiatal 15 5 10 0 81 18,519 
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A 7. ábra erdőtípusok szerint bontva ábrázolja az egyes szociális helyzetekre jellemző 

mortalitási rátát. Látható, hogy a kimagasló kategória kivételével minden esetben a 

bükkösben a legmagasabbak az arányok, ezekben a zárt állományokban a legerősebb a 

fényért folytatott verseny. Az alászorult fák jobb túlélési eséllyel rendelkeznek a 

tölgyesekben, ahol több fény jut le a második lombkoronaszintbe. Kimagasló fákból a 

tölgyesekben jóval kevesebb van, ezért egy-egy ilyen fa pusztulása jelentősen befolyásolja az 

arányokat.  

 

7. ábra: Mortalitás az erdőtípusokban a szociális helyzet szerint 2006-2015 között 

 Az erdőállomány állapotára, a fejlődési folyamatokra is lehet következtetni abból, 

hogy a fák milyen módon pusztultak el, ami nem független a méretüktől, illetve az 

állományban betöltött szerepüktől. Az egyes szociális helyzetekre jellemző pusztulási 

módokról ad információt a 8. ábra. Arányaiban látszódik, hogy a 2006-ban közé- és alászorult 

kategóriákba sorolt, azóta elpusztult fáknál leginkább elszáradás tapasztalható, az uralkodó 

és a fiatal szociális helyzetű egyedek esetében nagyobb arányú a dőlés és a kimagaslónál 

jelentős a törés. 

A területet a vizsgált időszakban nem érte a 2014-es börzsönyi, vagy pilisi jégtöréshez 

hasonló, nagy területre kiterjedő bolygatás, inkább egy-egy nagyobb fa kidőlésével, vagy 

letörésével képződtek lékek. A sekély rendzina talajon csapadékos, illetve szeles 

időszakokban különösen a bükk hajlamos gyökértányérral együtt kidőlni. A kidőlő uralkodó 

vagy kimagasló fák sokszor a szomszédos fák, vagy a környezetükben található alászorult 

egyedek pusztulását is előidézik. A pusztulás leggyakoribb oka valamennyi erdőtípusban az 

elszáradásként rögzített gyűjtőkategória. A felmérés őszi időszakban történt, a 2015-ös nyár 

hőhullámainak következtében több olyan faegyedet találtunk, amelyeknél nehéz volt 

eldönteni, hogy képesek lehetnek-e még regenerálódni. A hőhullámok különösen a száraz 

termőhelyeken szálanként megtalálható idős bükkfákat érintették. 
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8. ábra: A pusztulás módja a fák 2006-os szociális helyzete szerint 

 

Következtetések, összefoglalás 

A kutatás során a 2006-os alapfelmérés adataihoz viszonyítva, az eredeti adatbázisból 

rétegzett mintavételezéssel kijelölt 53 mintapontban (száraz és üde tölgyesek, bükkösök, 3 

korcsoport) vizsgáltuk a Haragistya-Lófej erdőrezervátum faállományának változását, a 

mortalitás, és ezzel összefüggésben a fajösszetétel és a faji diverzitás alakulásának 

szempontjából.   

Az eredmények szerint a mortalitás a száraz tölgyesekben jellemzően alacsonyabb, és az 

üdébb termőhelyek felé haladva nő, a bükkösökben a legjelentősebb mértékű. A kapott 

értékek valamennyire összevethetőek Czájlik et al. (2003) szintén bükkösökben végzett 

alsóhegyi méréseinek eredményeivel, ahol az A1 transzektben a fák 7,5%-a, míg az A2 

transzektben a fák 17.96%-a pusztult el az 1994 és 2002 közötti nyolcéves időszakban. 

Utóbbi érték elég hasonló az általunk vizsgált 9 éves időszakra kapott eredményekkel. Az 

üzemtervi korok alapján kialakított három korcsoport viszonyait tekintve a legnagyobb 

mértékű pusztulás a legidősebb és legfiatalabb korosztályokban tapasztalható, míg a 

középső csoportban valamivel alacsonyabb; ugyanakkor a három erdőtípus esetében 

teljesen eltér, hogy melyik korosztály hogyan viselkedik. A mortalitás eredményeképpen az 

állományalkotó fajokat is érintő fajösszetétel eltolódást a bükkösökben tapasztaltunk, a bükk 

aránya elsősorban a gyertyán rovására nő. A másik két típusban inkább a pionír jellegű, 

egyébként is szálanként, vagy kis csoportokban előforduló fajok fokozatos eltűnése látható 

(ez egybecseng a korábbi tapasztalatokkal, a 2006-ban itt-ott még jelenlévő nyír például 

néhány év alatt gyakorlatilag eltűnt). Mivel a felújulás a területen nagyon korlátozott, a 

tendenciák jelenleg inkább a diverzitás csökkenése felé hatnak. Ahol a faji diverzitást leíró 

mutatóként alkalmazott Shannon index értéke kis mértékben nőtt, ott valószínűleg a fajok 

aránya alakult kedvezőbben a korábbihoz képest.  
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Fajonként vizsgálva az eredményeket, három csoportot különíthetünk el, ami 

valószínűleg az egyes fajok jellemző szerepével függ össze. A pionír jellegű fajok esetében a 

pusztulás 40-75%, ezek többnyire alá-, vagy közészorult egyedek voltak, míg a nagyobb 

egyedszámú, általában a második lombkoronaszintbe szoruló elegyfajok (mezei juhar, 

gyertyán, barkócaberkenye) esetében a fák kb. ötöde pusztult el a vizsgált időszakban. Az 

uralkodó szint jellemző fajai (bükk, kocsánytalan tölgy, magas kőris) körében a mortalitás a 

vizsgált időszakban 12-14% körüli, kivéve a molyhos tölgyet, amelynél a pusztulás aránya 

5,5%. A szociális helyzet erősen összefügg a pusztulás mértékével és módjával is, nem csak a 

bükkösökben, hanem a száraz és üde tölgyesekben is. 

Az itt közzétett adatok felhasználhatóak a régióra vonatkozó erdődinamikai, illetve 

ezeken alapuló egyéb (pl. szénmegkötési) modellek fejlesztésére, paraméterezésére, ezáltal 

javítva az előrejelzések pontosságát. Hülsmann et al. (2017) mortalitási modellekre 

vonatkozó vizsgálatai alapján azok a modellek teljesítenek igazán jól, amelyek figyelembe 

veszik a faegyedek növekedési sajátságait és a szociális helyzetüket. A mortalitás tapasztalt 

üteme az állományok korának, egyedi történetének függvénye, és mivel véletlenszerű 

események is jelentősen befolyásolhatják, a tapasztalt tendenciákból csak nagyon 

korlátozottan lehet következtetéseket levonni a jövőbeli változásokra nézve. Ezt figyelembe 

véve is, az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyre nagyobb 

számban kialakuló lékekben megjelenő újulat továbbra sem tud felnövekedni, a területen 

alig néhány évtizeden belül komoly problémák léphetnek fel, különösen a bükkösökben. 

Amennyiben a felújulási folyamatok ennyire korlátozottak, az erdőnek esélye sem lesz a 

változó klímához való alkalmazkodásra.  
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