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BEVEZETÉS 

 

Nagydobrony a Kárpátaljai-alföldön, azon belül az Ungi-sík és a Beregi-Tiszahát határán 

helyezkedik el, a volt Szernye-mocsár peremterületén. Élővilágának sokrétűsége, endemikus és 

reliktum fajokban való gazdagsága régóta ismert (SZANYI, 2012). A település az Ungvári járás 

óriásfaluja, egyben a legnagyobb magyar falu Kárpátalján. Az itt élő emberek életében mindig 

fontos szerepet játszott az erdő. Erre utal a település neve is, mivel úgy tartják, hogy az a szláv 

„dub” (tölgy) szóból ered (TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, 2013). 

A Kárpátaljai-alföld földrajzi elhelyezkedése következtében természetes növénytakarója a 

lombhullató erdő. Sík, de kisebb vulkanikus szigethegyekkel tarkított felszínén több természetes 

vagy természet-közeli élőhely található. Ugyanakkor, mint az európai erdők általában, fafaj-

összetétel és elegyarány-viszonyok tekintetében erősen magukon viselik a korábbi évszázadok 

erdőhasználatának nyomait (INTERNET – 1). Természetes állapotuk, dinamikájuk és 

állományszerkezetük kevéssé ismert. A különböző erdőhasználati módok – fakitermelés, tűzifa- 

és avargyűjtés, legeltetés, vadászat – jelentősen megváltoztatták erdeink fajösszetételét, 

szerkezetét és dinamikáját. Az erdők sajátosságainak megtartása és javítása céljából egyre 

szélesebb körben ismerik fel a természetes erdők szerepét, fontosságát. Természetvédelmi 

oldalról az erdők megítélésének egyik legfontosabb szempontja a természetesség lett (BARTHA et 

al., 2007). 

A munkánk célja a Nagydobronyi Erdészet 19. számú erdőtagja faállomány-szerkezeti 

jellemzőinek vizsgálata és térképi ábrázolása. Elsősorban azért választottuk ezt a témát, mert 

jobban meg szeretnénk ismerni a minket körülvevő erdőt és a benne lejátszódó dinamikai 

folyamatokat. Az erőtag pedig egy védett terület, a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum 

részét képezi. 

Munkánkban szeretnénk felmérni és meghatározni a faállomány fajösszetételét, az egyes 

fajok borítását (dominanciáját), átlagos törzsátmérőjét és az átlagos korukat. Továbbá a 

kiválasztott erdőállományban megpróbáljuk megbecsülni a szukcessziós ciklust, az 

erdőfejlődési-fázist, az idős, termetes fák arányát, a szintezettséget, az újulat borítását, a holt 

odvas fák mennyiségét. Ezen adatok segítségével jobban megismerhetjük az erdőt, az erdő 

szerkezetét, fajösszetételét és a benne lejátszódó folyamatokat, a faállomány szerkezeti 

mutatókat. Véleményünk szerint a munkánk eredménye hasznos adatokkal szolgálhat az illetékes 

erdészeteknek a helyes erdőgazdálkodás kiválasztásához az erdők természetközelibb 

kialakításához. 
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Az emberek az idők során egyre maximalizálni szerették volna az erdőterületek fahozamát, 

mind mennyiségileg mind minőségileg. A faanyag faipari és tüzelési célú felhasználása miatt, az 

erdőgazdák egyre beljebb hatoltak az állományba. Ennek eredményeként csökkent a síksági 

természetes, őserdők aránya, egyre inkább tért hódított az intenzív művelés alatt álló, 

másodlagos, néhol harmadlagos ún. gazdasági erdők területe. Ennek egyik hibája a faállomány 

degradálódása és a fajok számának csökkenése (SOMOGYI, 2000).  

Ismeretes, hogy a természetes, természetszerű erdőkben élnek az őshonos hazai flóra és 

fauna tagjai, amelyekben található a védett fajok többsége is (BARTHA et al., 2007). Ez is a 

természetes erdők kialakításának, valamint a helyes erdőgazdálkodás kiválasztásának fontosságát 

támasztja alá. Az erdők fenntarthatóságának igen fontos része a természetközeliség (SOMOGYI, 

2000). Ez azt jelenti, hogy az erdőt, az azt alkotó életközösséget hagyjuk működni, a természetes 

ökológiai rendszerekre jellemző belső önszabályozás szabályai szerint. A szükséges 

beavatkozások során pedig minél nagyobb mértékben az erdei folyamatokat utánozzuk le. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A védett területek nemzetközi és ukrajnai csoportosítása 

 

Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) kidolgozott egy rendszert a védett területek 

osztályozására, amely lefedi a minimálistól az intenzívig terjedő területhasználati típusokat: 

I. Szigorúan védett természetvédelmi területek 

II. Nemzeti parkok 

III. Természeti emlékek 

IV. Kezelt természetvédelmi területek (vadrezervátumok) 

V. Tájvédelmi körzet 

VI. Védett területek a természeti erőforrások fenntartható kitermelésével 

Ezek közül a kategóriák közül az első minősül valódi védett területnek, esetünkben a 

területkezelés elsődleges célja a biológiai sokféleség fenntartása. Egy szigorúbb meghatározás 

szerint csak az első négy sorolható ide. Az utolsó kategóriába tartozó területeknél a 

területkezelésnek elsősorban nem a biológiai sokféleség, hanem a természeti erőforrás 

megőrzése a célja (KOHUT, 2013). 

A természetvédelmi területek csoportosítása minden országban más módszerek alapján 

történik. Ukrajnában „Ukrajna természetvédelmi alapja” (,,Основа природоохорони України”), 

„Ukrajna természetvédelme fejlődésének tervezete” („Плани розвитку природоохорони 

України”) stb. dokumentumok rögzítik a természetvédelmi alaphoz tartozó területek 

csoportosítását. Jelenleg több mint 8000 különböző védettségi státusszal rendelkező 

természetvédelmi egység található Ukrajna területén. Ezek összterülete 3,3 millió ha, amely 

Ukrajna területének 6,05% teszi ki (INTERNET – 4). 

Ukrajnában az alábbi csoportosítás szerint történik a védett területek osztályozása (KOHUT, 

2013; INTERNET-3, IZSÁK, 2007):  

 Természetvédelmi terület (Природні заповідники) 

 Bioszféra rezervátum (Біосферні заповідники) 

 Nemzeti park (Національний природний парк) 

 Tájvédelmi körzet (Регіональний ландшафтний парк) 

 Rezervátum (Заказник) 

 Természeti emlék (Пам’ятка природи) 

 Védett kistáj (Заповідні урочища) 
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 Botanikus kert (Ботанічні сади) 

 Dendrológiai park (Дендрологічні парки) 

 Állatkert (Зоологічні парки) 

 Kert- és parképítészeti emlék (Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва). 

 

1.2. Kárpátalja természetvédelmi területei 

 

Az ukrajnai védett területi kategóriák közül Kárpátalján nem található természetvédelmi terület 

(природний заповідник). Viszont van két bioszféra rezervátum. Az egyik a három országot, 

Szlovákiát, Lengyelországot és Ukrajnát érintő nemzetközi jelentőségű Keleti Kárpátok 

Bioszféra Rezervátum, amely a megyében magába foglalja az Ungi Nemzeti Parkot. A második 

a Kárpáti Bioszféra Rezervátum, mely megyénk legjelentősebb természetvédelmi objektuma. 

Összesen 8 egységből áll (Csornohorai-, Szvidoveci-, Máramarosi-, Kuzijszki-, Ugoljszko-

Sirokoluszanszki-, Nárciszok Völgye Természetvédelmi Terület, valamint a Fekete-hegy és a 

Gyulai-hegy Botanikai Védett Terület). 

Az ukrajnai 47 nemzeti parkból 3 található megyénkben (a Szinevéri-, az Ungi- és az 

Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park). Tájvédelmi körzetek közül a két fontosabb legjelentősebb a 

Sztuzsicai, valamint a Tiszamelléki (Pritiszjanszkij). Kárpátalján 21 rezervátum található, 

amelyek közül a harmadik legnagyobb a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum. Természeti 

emlékek közül 6 található meg vidékünkön. Álltakert nem működik a megyében. A számos 

védett kistáj, dendrológiai park, kert- és parképítészeti emlék mellett két botanikus kert működik. 

Az egyik az Ungváron található, az Ungvári Nemzeti Egyetem Botanikus Kertje. A másik a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által, 2018-ban létrehozott, kárpátaljai születésű 

magyar botanikus professzor, Szikura József nevét viselő Botanikus Kert, amely Nagyberegen 

működik (KOHUT, 2013). 

 

1.3. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum jellemzése 

 

A rezervátumokban (заказник) a természeti komplexumok egy komponense áll védelem 

alatt. Ez lehet egy ártér része (hidrológiai vagy botanikai rezervátum), egy erdővel borított 

hegyoldal (tájképi erdei rezervátum), valamilyen ritka, vagy eltűnő faj (zoológiai vagy botanikai 

rezervátum) stb. Ukrajnában 2632 rezervátum található. Ezen belül Kárpátalján összesen 21 

országos jelentőségű rezervátum van (DOVHANICH, 1998; KOHUT, 2013). 
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A Nagydobrony környékén elhelyezkedő, 1736 hektár területű erdőket az USzSzK 

Miniszteri Tanácsának rendelete alapján 1974. október 28.-tól „időlegesen védett területté” 

nyilvánították. Napjaikban ezek területén egy állami jelentőségű zoológiai rezervátum működik. 

A rezervátum részlegei az Ungvári- és Munkácsi-járás területén helyezkednek el (1. ábra).  

 

 

1. ábra. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum erdőtagjai (INTERNET – 2) 

 

A rezervátum az ukrán erdőgazdasági fennhatósági rendszerben az Ungvári Állami 

Erdőgazdasághoz tartozik. A létrehozásának elsőleges célja az itt élő vadállatok élőhelyének és 

szaporodási helyének védelme, azok egyedszámának fenntartása és növelése. A területén 

uralkodók az érett tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, tölgyes-kőrisesek és füzesek (TÁJÉKOZATÓ 

FÜZET, 2013). A rezervátum természetvédelmi értékét emeli, hogy területén sok védett állatfaj 

mellett, két védett növénytársulás is található (KOHUT, 2013). A Carpineto- Quercetum (roburis) 

hederosum, amelyben domináns faj az Ukrajnában ritka harmadkori reliktum faj a Hedera helix 

és a Quercetum (roburis)-frangulóso-caricosum (brizoidis) társulás. Említést érdemlő vörös 

listás fajok a Trapa natans, Fritillaria meleagris, Leucojum aestivum, Leucojum vernum, 

Platanthera bifolia, Convallaria majalis, Allium ursinum, Ophyoglossum vulgatum, Listera 

ovata stb. (KOHUT, 2013; INTERNET – 3). A 2. ábra a rezervátum, területileg legnagyobb, 

Nagydobronyi részlegét, annak környezetét és az altalunk kiválasztott Nagydobronyi Erdészet 

19. számú erdőtagját ábrázolja. 
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2. ábra. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum és az erdészet 19. számú erdőtagja 

 

1.3.1. A domborzata 

Kárpátalja területe szerkezeti-földtani szempontból alapvetően két részre osztható: 

Gyűrt-Kárpátokra és Kárpátaljai-süllyedékre (LAZARENKO – LAZARENKO et al. 1963; 

SZIDORENKO, 1966; KRUGLOV, 1986). A Kárpátalja-süllyedék területét elfoglaló kb. 2000 km2-

nyi Csap-Munkácsi-síkság vagy medence sík felszínű. Domborzata szempontjából három kisebb 

részre osztható: Ungi-sík, Beregi-Tiszahát és Ugocsi-sík. A rezervátum az Ungi-sík és a Beregi-

Tiszahát határán helyezkedik el. A síkság felszíne többnyire lapos, legkevésbé délnyugaton 

tagolt. A Tisza és annak jobb oldali mellékfolyói által erodált és töltött felszínét vulkáni eredetű 

dombok, ún. szigethegyek (Derceni-hegy, Salánki-hegy, nagyszőlősi Fekete-hegy) tarkítják 

(GÖNCZY, 2009). A felszíne a Tisza ártere szintje fölé néhol 5-6 méterrel emelkedik ki. Átlagos 

tengerszint feleletti magassága 106-140 m között változik. A síkság északon és keleten a 

Vihorlát-Gutini vulkanikus vonulatba megy át, északnyugaton az ún. Keletszlovák-alföldhöz 

kapcsolódik, ami tulajdonképpen ugyanennek a síkságnak a része, annak természetes folytatása. 

Délen és délkeleten a Nagy-Magyar-Alföldhöz csatlakozik, pontosabban annak északkeleti 

részéhez (GÖNCZY, 2009). 

 

1.3.2. Az éghajlata 

A változatos domborzati viszonyok Kárpátalján, a kis területi kiterjedés ellenére (12800 km2) 

változatos éghajlati viszonyokat eredményeznek. A megye síkvidéke Aliszov-féle éghajlati 

osztályozás szerint a mérsékelten öv nedves kontinentális éghajlattípushoz tartozik. Ezt az 
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éghajlattípust, az egész év folyamán a mérsékelt övi tengeri (az Atlanti-óceán izlandi 

ciklonközpontja és a Földközi-tenger Genovai-öböl térségéből érkező), valamint a mérsékelt övi 

szárazföldi (Kelet-európai-síkság felől érkező) légtömegek váltakozása jellemzi (MOLNÁR, 2009; 

BODNAR, 1987). 

A rezervátum területének éghajlata a Kárpátaljai-alföld éghajlatának sajátosságait tükrözi. 

Az évi átlaghőmérséklet 10-11ºC között, az évi csapadékösszeg átlagosan 650-700 mm között 

változik (MOLNÁR, 2009; SZANYI et al. 2015). 

 

1.3.3. A vízrajz 

Kárpátalja vízkészletekkel való ellátottsága jónak minősíthető. A hegyvidék domborzati 

sajátosságai és csapadéktöbblete sűrű folyóhálózat kialakulását eredményezik (HERENCSUK, 

1981; BODNAR,1987; MOLNÁR, 2009). A kárpátaljai folyók és patakok mindegyike a Tisza 

vízrendszeréhez tartozik. 

A Tisza legnagyobb kárpátaljai mellékága, a Latorca (MOLNÁR, 2009). A folyó néhány 

kilométerre folyik Nagydobronytól és ehhez kapcsolódik több kisebb kanális is, ilyen például a 

Szernye-kanális. A kanálisok vízellátást a Latorca vízhozama és vízszintje nagyban befolyásolja. 

A 3. ábrán a rezervátum környezetének vízrajzát láthatjuk. 

 

 

3. ábra. A rezervátum környezetének vízrajza 

 

1.3.4. A talajtakarója 

A Kárpátaljai-alföld tengerszint feletti magassága 106-140 méter között van. Magába foglalja a 

Beregszászi és Nagyszőlősi járásokat, valamint a Munkácsi és Ungvári járások délkeleti részét 
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(RUDNEVA, 1960; CSOMA, 2009). A síkvidék és ezzel együtt rezervátum legelterjedtebb 

talajtípusa a podzolos réti barnaföld. Kialakulásában és fejlődésében jól felismerhető a csekély 

aljnövényzetű erdő hatása. A talajképző kőzet többnyire a folyók egykori öntésterületén 

lerakódott hordalék, amelynek mechanikai összetétele ennek következtében egynemű, többnyire 

agyagos vályog, agyag vagy nehéz agyag. 

A Latorca áradásai miatt a rezervátum egyes részei huzamosabb ideig vízborítás alatt 

állnak. Ezeken a területeken jellemző a glejes réti barnaföld. A Szernye-mocsárban nagyobb 

összefüggő területet alkot. A glejes réti barnaföldek talajdinamikáját az erdős növényzet és a 

gyakori, nagymértékű túlnedvesedés határozta meg (POLUPAN és SZOLOVEJ et al., 2005; CSOMA, 

2009).  

 

1.3.5. A növénytakarója 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum legjellemzőbb és legértékesebb növénytársulása a 

gyertyános-tölgyes (Querco robori-Carpinetum), ami a Latorca árteréből kiemelkedő magaslatok 

öntéstalajának jellemző erdőtársulása. A gyertyános tölgyerdők lombkoronaszintjét és az erdő 

jellegét a kocsányos tölgy (Quercus robur) mellet a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 

határozza meg. Az erdő lomkoronája kétszintű: a felsőben a tölgy dominál (kb. 25-30 m), az 

alsóban a gyertyán (kb. 10-20 m). A sűrű lombkorona kevés fényt enged át, ezért alatta a 

cserjeszint szegényes. A cserjeszint jellemző növényei: a tatárjuhar (Acer tataricum), az 

egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a cseregalagonya (Crataegus laevigata), a 

veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a közönséges mogyoró, (Corylus avellana) a közönséges 

kutyabenge (Frangula alnus), a közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) és a közönséges 

fagyal (Ligustrum vulgare). 

A Latorca ártere mentén keményfájú ligeterdők húzódnak. Itt a kocsányos tölgy mellett a 

keskenylevelű kőris egyik változata, a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica) és 

a magas kőris (Fraxinus excelsior) az erdőalkotó faj. Gyakori faj még a vénic szil (Ulmus 

laevis), az enyves éger (Alnus glutinosa) és a mezei juhar (Acer campestre) is. A mélyebben 

fekvő és nedvesebb területeken nyárfás és fűzes társulások találhatók, fehér nyárral (Populus 

alba) és különböző fűz fajokkal (TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, 2013). 

 

1.3.6. Az állatvilága 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum számos nagytestű emlősnek ad élőhelyet, amelyek 

közül több védett. Gyakori faj az területen: az európai őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó 

(Sus scrofa), a mezei nyúl (Lepus europaeus), az európai mókus (Sciurus vulgaris), a vörös róka 
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(Vulpes vulpes), valamint a vadmacska (Felis silvestris). Ezek a fajok jelenleg is szaporodó 

állományokat alkotnak. A védett, Vörös Könyves fajok közül megtalálható az európai vidra 

(Lutra lutra). A vidra a folyó mellett, főként a Latorca meredek partjainál élő ragadozó. 

Megtalálható a jellegzetes földalatti üregrendszereket építő borz (Meles meles) is. A terület 

madárfaunája rendkívül gazdag. Bolygatástól mentes ártéri területek öreg fáin fészkel a Vörös 

Könyves fekete gólya (Ciconia nigra), valamint a szürke gém (Ardea cinerea), amely meleg 

teleken nem vándorol el. Stabil állományokkal rendelkezik a kék galamb (Columba oenas). 

A Nagydobrony környéki területek rovarvilága nagyon változatos és sokszínű. A bogarak 

közül sok védett faj képviselteti magát: aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta), ragyás 

futrinka (Carabus cancellatus), kék futrinka (Carabus violaceus), nagy selymesfutrinka 

(Harpalus rufipes), szarvasbogár (Lucanus cervus), orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis), 

hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), stb. A 

lepkék szintén figyelemre méltó fajszámban vannak jelen. A lepkefajok közül megtalálható itt a 

farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), a gyászlepke (Nymphalis antiopa), a nagy rókalepke 

(Nymphalis polychloros), a fecskefarkú lepke (Papilio machaon), valamint a kis színjátszó lepke 

(Apatura ilia) is (TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, 2013). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

 

2.1. A mintaterület kiválasztása és lehatárolása 

 

A Nagydobronyi Erdészet 19. számú erdőtagját választottuk ki a faállomány-szerkezeti 

jellemzők vizsgálatára és azok térképi ábrázolására. A 19. számú erdőtag 43 hektáron terül el. A 

mintaterület 75×75 m méretű egyforma cellákra (kvadrátokra) osztottuk fel. A cellákat az UTM 

(univerzális transzverzális Merkátor (Universal Transverse Mercator)) hálórendszer alapján 

jelöltük ki, így a mintaterületet lefedő rácshálóban 93 cellát kaptunk. A rácshálót a Global 

Mapper térképszerkesztő program segítségével készítettük el. Mindegyik cellát egy ismertető 

betű-számkóddal láttuk el (4. ábra). 

 

 

4. ábra. A kiválasztott 19. erdőtag és az azt lefedő rácsháló 
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2.2. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás folyamata 

 

Az adatok gyűjtése 2017 októberében kezdődött és 2019 októberében fejeződött be. A 93 cella 

mindegyikét sikerült bejárni. Az adatrögzítéshez külön táblázatot készítettünk a lombkoronaszint 

(1. táblázat) és a cserjeszinthez (2. táblázat) vizsgálatához is. A táblázat tartalmazza a cellák 

kódját, mintaterületen talált és meghatározott fajok latin és magyar neveit, illetve a felmért 

faállomány szerkezeti jellemzőket: az átlagos törzsátmérőt, az átlagos kort, a szukcessziós 

ciklust, a fejlődési fázist, az idős termetes fák jelenlétét, a szintezettséget, az újulatot, a holt, 

odvas fákat. Megjegyzésként fontosnak tartottuk feljegyezni az idős termetes fák GPS 

koordinátáit.  

1. táblázat 

Adatgyűjtő táblázat a lombkoronaszint vizsgálatához (saját szerkesztés) 

 

 

2. táblázat 

Adatgyűjtő táblázat a cserjeszint vizsgálatához (saját szerkesztés) 

 

 

2.3. Felhasznált eszközök 

 

A mintavételi kvadrátok terepi beazonosításához egy GPS helymeghatározási rendszeren alapuló 

alkalmazást, a GPX Viewer-t használtuk. A GPX Viewer útvonalakat, utakat és útvonalpontokat 

rajzol gpx, kml, kmz, és loc fájlokból. Támogatja az online térképeket, mint a Google Maps, 

Mapbx, HERE, Thunderforest és néhány Open Street Map térképadatot. Így az előre megrajzolt 
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és a mintavételi rácshálóval lefedett 19. számú erdőtag területén segítette a tájékozódást és a 

megfelelő kvadrátok megtalálását a terepen. 

A terepi munkánk során az adatok rögzítésére jegyzetfüzetet, tollat, illetve adatgyűjtő 

táblázatot használtunk. Az adatgyűjtést az erdőben papíron végeztük, majd azokat a Microsoft 

Excel táblázatkezelő programba, valamint a QGIS térképszerkesztő program attribútum 

táblázatába vittem be. A QGIS program egy nyíltforrású térinformatikai program, amely 

segítségével térképeket készítettünk a különböző fa- és cserjefajok átlagos borításáról, 

dominanciájáról, a szukcessziós ciklusról, fejlődési fázisról, idős termetes fák arányáról, a 

szintezettségről, az újulatról, a holt odvas fák területi eloszlásáról. 

A fajok meghatározásában többféle határozókönyvet használtam, többek között: Simon 

Tibor és Seregélyes Tibor: Növényismeret című határozóját, valamint Thomas Schauer és Claus 

Caspari: Kirándulók növényhatározóját. A különböző fajokról és élőhelyekről fényképes 

dokumentációt készítettünk. A fatörzs mellmagassági kerületét, amelyből az átlagos törzsátmérőt 

határoztuk meg, mérőszalaggal mértük. 

 

2.4. A faállomány-szerkezeti mutatók meghatározása 

 

Az állomány faegyedekből épül fel és egy adott időpontban, ebben a társulásban az egyes élő fák 

meghatározott törvényszerűség szerint foglalnak helyet. A faállomány valamilyen szempontból 

egységnek tekinthető erdőterületen található fák összessége (VEPERDI, 2008). A faállomány 

felépítése a faállomány-szerkezet (ÉGETŐ és MEDVECZ, 1996; ANDRÁSINÉ AMBRUS és ZSÍROS, 

2003). Ennek vizsgált paramétereit és azok feltérképezésének pontos menetét az alábbiakban 

ismertetjük. 

 

2.4.1. A fajlista összeállítása és a fajok borításának meghatározása 

Elsőként az adott kvadrátban fajlistát készítettünk, mind a lombkorona- és a cserje szintre 

egyaránt. A kvadrátokban minden lombkorona- és cserje szintbe tartozó faj esetében 

meghatároztuk azok borítását. Erre a célra egy hatfokozatú borítási skálát alkalmaztunk 

(3. táblázat). A borítás (dominancia, jele – D) a növények föld feletti hajtásainak a talajra eső 

merőleges vetülete által elfoglalt terület (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000). Ezt gyakran 

százalékosan kifejezik ki. A borítás becslése általában kvadrát módszer segítségével, vizuális 

becslés útján történik (TÖRÖK et al., 2010). A felvételi négyzetben az a felületszázalék, amelyet 

valamely faj egyedei függőleges vetületben lefednek.  
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3. táblázat 

A fajok borításának meghatározására alkalmazott skála (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

A faj borítása, %-ban kifejezve Érték 

0,1 – 1 % 1 

1,1 – 5% 2 

5,1 – 25% 3 

25,1 % – 50 % 4 

50,1 – 75 % 5 

75,1 – 100 % 6 

 

2.4.2. Az átlagos törzsátmérő meghatározása (ÁTÁ) 

Az átlagos törzsátmérő (ÁTÁ) meghatározásához először megmértük a fák mellmagassági 

kerületét, majd ebből, a következő képletek segítségével, meghatároztuk az átlagos törzsátmérőt 

(A): 𝑟 =
𝑘

2𝜋
, ahol, r – a fa törzsének sugara, k – a fa törzsének kerülete, π – pi (szám) 3,14. Ebből 

az átlagos törzsátmérő: 𝐴 = 2𝑟, ahol, A – átlagos törzsátmérő, r – a fa törzsének sugara. 

A kerület mérésére mérőszalagot használtunk. Az átlalás – a talajfelszíntől számított 1,3 

méter magasságban történt (5. ábra). 

 

5. ábra. A törzskerület mérése mérőszalag segítségével (saját felvétel) 

 

Az egyes különleges esetekben, görbe, erősen dőlt vagy elágazó törzs, egyenetlen felszín 

mellett a 6. ábrán személtetett módokon történt a kerületmérés.  
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6. ábra. Különleges esetek kezelése az átlalás során (VEPERDI, 2008) 

(az ábra egyes elemei: a: ferde terepen a hegy felől mérünk; b: dőlt törzs esetén a dőlés felőli oldalon 

mérünk; c: ha a törzs töve egyenetlen talajfelszín miatt eltérő magasságban kezdődik, akkor a magasabbik 

rész felől mérünk; villás, elágazó törzs esetén: d: ha a mellmagasság felett ágazik szét, akkor a faegyedet 

egy törzsként kezeljük; e: ha 1,3 m alatt ágazik el a törzs, akkor két külön törzsként kezeljük (ha a törzs 

pont 1,3 magasságban ágazik szét, akkor az előbbi két megoldás valamelyikét választjuk); f: ha 1,3 m 

magasságban valamely törzshiba miatt nem tudunk mérni, akkor +/- irányba egyenlő eltéréssel két mérést 

végzünk, és a két mérés eredményét átlagoljuk) 

 

2.4.3. Az átlagos kor meghatározása (ÁK) 

A kor az állomány korát, az egyedek átlagkorát jelenti. A kor megállapítható bizonylatokból, 

jegyzőkönyvekből, üzemtervekből (ANDRÁSINÉ DR. AMBRUS és ZSÍROS, 2003). Egy faegyed 

korának a mag kicsírázásától az aktuális kormeghatározásig eltelt tenyészidőszakok (vegetációs 

időszakok) számát vesszük. Úgyszintén a sziklevelek – vagy az első hajtáslevelek – 

megjelenésétől az adott kormeghatározásig eltelt vegetációs időszakok száma is jelentheti 

(VEPERDI, 2008). 

Az állandó növésű fák méretei a kortól függnek. A kor fontos szerkezeti tényező és mivel 

a természetes erdőre a változatos korszerkezet jellemző – ez a korszerkezet jelentős mértékben 

hozzájárul a természetes erdő változatos faállomány-szerkezetének a kialakulásához. Attól 

függően, hogy mekkora területen vizsgáljuk a fák korát és, hogy hogyan jött létre a faállomány, a 

természetes erdőben nagyon változó korszerkezeteket kapunk az egykorútól, a majdnem 

folytonos eloszlásúig (SOMOGYI, 2000). 

Cellánként minden ott megtalált fafajnak kiszámítottuk az átlagos törzsátmérőjét és ezen 

adatok felhasználásával és a 4. táblázat segítségével megpróbáltunk becslést adni a fafajok 

átlagos koráról. 
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4. táblázat 

A fák kora (év) a törzsátmérő (cm) függvényében (LÉLEGZET, 1999) 

Átmérő, cm >5 6-10 
11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 
>91 

Fafaj A fák kora (év) 

Kocsányos tölgy / 

Quercus robur 
4 8 15 20 28 35 45 52 60 65 70 

Kocsánytalan tölgy / 

Quercus petraea 
4 10 16 26 37 45 53 64 71 80 87 

Közönséges gyertyán 

/ Carpinus betulus 
4 9 20 30 40 50 58 65 71 76 84 

Magas kőris / 

Fraxinus excelsior 
4 7 15 22 28 35 42 50 58 65 70 

Mezei juhar / Acer 

campestre 
4 8 15 25 40 45 50 57 65 72 80 

Rezgő nyár / Populus 

tremula 
4 8 15 19 24 31 38 45 52 58 65 

Mézgás éger/ Alnus 

glutinosa 
4 8 15 23 31 40 48 56 64 71 85 

Fehér nyár/ Populus 

alba 
4 9 17 23 30 36 42 47 53 60 65 

 

2.4.4. A szukcessziós ciklus meghatározása (SZC) 

A növénytársulásoknak egy területen végbemenő időbeli és térbeli egymás utáni következését 

szukcessziónak nevezik. A szukcesszió vagy emberi beavatkozás nélkül történik (természetes 

szukcesszió), vagy emberi beavatkozásra (másodlagos szukcesszió) (MÁTYÁS ET AL, 2005). A 

szukcesszió (7. ábra) folyamata stádiumokon keresztül megy végbe. A stádiumoknak van 

kezdeti, kifejlődött (optimális) és hanyatlási állapota, fázisa. A szukcesszió végső stádiuma a 

klimax társulás, amely az adott klímával „egyensúlyban” van, szervezettsége a legnagyobb 

(HORTOBÁGYI és SIMON, 2000). 

 

7. ábra. Nagy szukcessziós ciklus (STANDOVÁR, 2000) 

 

A szukcessziós ciklust cellánként, az abban található állomány egészére próbáltuk 

megbecsülni. Erre a célra egy ötfokozatú skálát alkalmaztunk (5. táblázat).  
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5. táblázat 

A szukcessziós ciklus meghatározásához használt skála (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Szukcessziós ciklus Érték 

fakivágás, katasztrófa 1 

fátlan terület 2 

előerdő vagy pionír stádium 3 

átmeneti erdő 4 

klimax erdő 5 

 

2.4.5. A fejlődési fázis meghatározása (FF) 

A társulások mintázatát, összetételét a domináns életformák egyedeinek regenerációs ciklusa 

határozza meg. Erdők esetében ez az ún. fejlődési fázisok (8. ábra) kialakulásához vezet 

(CZÁJLIK, 1996). 

 

 

8. ábra. Az erdő fejlődési fázisai (STANDOVÁR, 2000) 

 

Az uralkodó fák öregedésével fellazul a lombkorona, megjelenhet az újulat, és az akár 

egyetlen nagy fa kidőlésével keletkezett lék is megnyithatja az utat az addig elnyomott, vagy 

éppen újonnan megtelepedő egyedek gyors növekedése előtt (STANDOVÁR, 2000). A fejlődési 

fázist az adott kvadrátokban egy 4 fokozatú táblázat segítségével állapítottuk meg (6. táblázat). 

6. táblázat 

A fejlődési fázis meghatározásához alkalmazott skála (STANDOVÁR, 2000) 

Fejlődési fázis Érték 

optimális fázis (klimax erdő) 1 

öregedési fázis 2 

felújulási fázis 3 

fiatal erdő 4 
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2.4.6. Az idős, termetes fák meghatározása (ITF) 

Az idős és nagyméretű faegyedek megléte számos faj megjelenésének a feltétele, gazdagítva e 

közösségek sokféleségét (SÓDOR et al., 2000, ÓDOR et al., 2005). 

Az idős termetes fák abundanciájának (egyedszámának) meghatározásához szintén egy 

5 fokozatú skálát alkalmaztunk (7. táblázat). Az abundancia (A) valamely faj egyedszámának 

aránya a többi faj egyedszámához viszonyítva, értéke annál nagyobb, minél több egyeddel van 

valamely faj képviselve a felvételi négyzetben (STANDOVÁR, 2000). 

7. táblázat 

A faállományban megtalálható idős, termetes fák egyedszámának meghatározásához alkalmazott 

skála (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Az idős, termetes fák abundanciája (egyedszáma) Érték 

1-10 egyed 1 

11-100 egyed 2 

101-1000 egyed 3 

1001-10000 egyed 4 

10000-nél több egyed 5 

 

Egy természetes erdő fontos jellemzője a nagyméretű, idős fák jelenléte (KORPEL, 1995;). 

Az, hogy mi számít öregnek, illetve termetesnek az fajtól függ (8. táblázat). Az ún. termetességet 

a mellmagassági törzsátmérők alapján próbáltuk meghatározni. 

8. táblázat 

A fafajok időskorának, termetességének meghatározására szolgáló mellmagassági törzsátmérő 

határértékek (BÖLÖNI et al., 2005) 

Mellmagassági 

átmérő 
Fafaj 

> 80 cm Populus alba, P. nigra  

> 60 cm 

Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. cerris, Q. petraea, Salix alba, S. 

fragilis, Fraxinus excelsior, F. angustifolia ssp. pannonica, Tilia spp., 

Castanea sativa, Cerasus avium, Acer spp.  

> 50 cm Picea abies, Pinus sylvestris  

> 40 cm 

Quercus pubescens, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Betula spp., 

Populus tremula, Ulmus spp., Pyrus spp., Sorbus spp. (kivéve 

madárberkenye)  

> 30 cm 

> 20 cm 

Salix caprea, Malus spp., Sorbus aucuparia, Padus avium  

Corylus avellana, Cormus sanguinea 
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A táblázatban szereplő értékek természetesen átlagok, mert a termőhelyi és egyéb külső 

körülmények jelentősen eltérő fejlődést eredményeznek a fák méreteiben, ugyanazon fafajon 

belül is. Ez független attól, hogy ezek szórványosan megjelenő hagyásfákat, vagy önálló szintet 

alkotnak. Indokolt esetben a fafajt fel kell tüntetni (BÖLÖNI et al., 2005). 

 

2.4.7. A szintezettség meghatározása (SZ) 

Egyes állományokban a fák koronái több rétegben helyezkednek el. Ezt a függőleges tagozódást 

szintezettségnek nevezzük (ANDRÁSINÉ AMBRUS és ZSÍROS, 2003). Megkülönböztetünk egy- és 

többszintű (két- vagy háromszintű) faállományokat (9. ábra). 

 

  

 

9. ábra. Kettő, egy- és háromszintű faállomány 

 

Az állományszint az állomány vertikálisan elkülönülő vagy elkülöníthető része 

(MÁTYÁS ET AL., 2005). Az állomány vertikális tagolására, elsősorban a „többszintű 

állományok” leírására, az „állományszintek” elkülönítése ad lehetőséget. A szinteket akkor lehet 

meghatározni, illetve elkülöníteni egymástól, ha a szintek között jelentős magasság különbség 

figyelhető meg (VEPERDI, 2008). 

A szintezettséget, vagyis a faállomány vertikális tagolódását minden cellában 

megállapítottuk egy 3 értékű skála segítségével (9. táblázat). 
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9. táblázat 

A szintezettség meghatározásához alkalmazott skála (VEPERDI, 2008) 

Szintezettség Érték 

egyszintű faállomány 1 

kétszintű faállomány 2 

háromszintű faállomány 3 

 

2.4.8. Az újulat arányának meghatározása (ÚJ) 

Az újulat jelenlétének, az erdőállományok regenerációjának vizsgálata az erdőállapot-leíró 

rendszerek rendszeres, szinte elmaradhatatlan eleme. A TERMERD-program az újulat magassági 

definíciójaként a 0-200 cm közötti mérettartományt rögzíti, mely érték többé-kevésbé megfelel 

az önálló állományszintnek még nem minősülő fiatal frakció magassági tartományának 

(SZMORAD ET AL., 2013). A borítás a növények föld feletti hajtásainak a talajra eső merőleges 

vetülete által elfoglalt terület, százalékosan kifejezve (MÁTYÁS ET AL., 2005). A borítás becslése 

általában kvadrát módszer segítségével vizuális becslés útján történik (TÖRÖK et al., 2010). A 

felvételi négyzetben az a felületszázalék, amelyet valamely faj egyedei függőleges vetületben 

lefednek. 

A kvadrátokban meghatároztuk az újulat arányát, vagyis minden fafaj 2 m-nél kisebb 

példányát a borítási skála segítségével. A borítási skála 6 fokozatú (10. táblázat). 

10. táblázat 

Az újulat arányának meghatározásához használt skála (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Az újulat borítása, %-ban kifejezve Érték 

0,1- 1 % 1 

1,1-5% 2 

5,1- 25% 3 

25,1-50% 4 

50,1-75% 5 

75,1- 100% 6 

 

2.4.9. A holt, odvas fák arányának meghatározása (HOF) 

A Forest Resources Assessment (FAO, 2015) általános definíciója szerint a holtfa magába foglal 

minden fásszárú fajokhoz kötődő nem élő biomasszát kivéve az avart. Ebbe a gyűjtőfogalomba 

sorolható minden álló és földön fekvő elpusztult egyed, az elhalt gyökerek, valamint tuskók is 

(SZMORAD et al., 2013). A holt faanyag mennyisége, a nagyméretű holtfák jelenléte, a fekvő és 

álló holtfa megléte, valamint a holtfa időbeli folytonossága óriási jelentőséggel bír az erdei 

biodiverzitás szempontjából a hozzá kapcsolódó életközösségek miatt (szaprotróf gombák, 
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ízeltlábúak, mohák, odúlakó madarak, denevérek) (CSÓKA, 2000; ÓDOR et al., 2005). A 

cellákban próbáltunk becslést adni a holt, odvas fa arányáról, amihez szintén egy 5 fokozatú 

skálát használtunk (11. táblázat). 

11. táblázat 

A faállományban megtalálható holt, odvas fák arányának meghatározására alkalmazott skála 

(HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

A holt, odvas fák abundanciája (egyedszáma) Érték 

1-10 egyed 1 

11-100 egyed 2 

101-1000 egyed 3 

1001-10000 egyed 4 

10000-nél több egyed 5 

 

2.5. A cserjeszint jellemzői 

 

A cserje szint az erdőben jelenlévő cserjékből áll Az erdők cserjeszintjének jelenlétét, borítását, 

illetve az alkotó cserjefajok vitalitását termőhelyi- ökológiai viszonyok, azon belül is elsősorban 

a talajok felvehető tápanyagtartalma, illetve a lombkoronaszint záródása által befolyásolt 

fényviszonyok határozzák meg (ANDRÁSINÉ AMBRUS és ZSÍROS, 2003). Mivel a cserjék a 

lombkoronaszintet alkotó fák, illetve az állományok gyepszintjében élő lágyszárúak közötti 

mérettartományt töltik ki, így jelentős szerepet játszanak az állományok szintezettségének, 

vertikális tagoltságának kialakításában fokozásában (SZMORAD et al., 2000).  

A cserjeszint alatt a 0,5 m-nél nagyobb és 5 m-nél kisebb magasságú fa- és cserje 

egyedeket értjük (MÁTYÁS et al., 2005), az 5 m feletti magasságú fa egyedeket a 

lombkoronaszinthez soroltuk. A cserjeszint borításának meghatározásához adott kvadrátokban 

egy 6 fokozatú skálát használtunk (12. táblázat). 

12. táblázat 

A cserjeszintben található fajok borításának meghatározásához alkalmazott skála 

(HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

A cserjeszint borítása, %-ban kifejezve Érték 

0,1 – 1 % 1 

1,1 – 5 % 2 

5,1 – 25 % 3 

25,1 – 50 % 4 

50,1 – 75 % 5 

75,1 – 100 % 6 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

 

3.1. A lombkorona szint fajkészletének jellemzése 

 

A vizsgálataink során, a 43 ha-os 19. számú erdőtagot lefedő összesen 93 darab 75×75 m-es 

cellából mindegyiket sikerült bejárni és abban adatfelvételt készíteni. Ez igen nagymérvű terepi 

munkát és sok időt vett igénybe. 

A 93 cellában 8 fafajt jegyeztünk fel. A felmért terület 99%-án (92 cella) jelen volt a 

közönséges gyertyán (Carpinus betulus), a kocsányos tölgy (Quercus robur) a 97%-án (91 cella) 

volt jelen. A legkisebb jelenlétet, csupán 1%-ot (1 cella), a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 

mutatta. A lombkoronaszint fafajainak területi elterjedését a 10. ábra szemlélteti. 

 

 

10. ábra. A lombkorona szint fafajainak területi elterjedése (%-ban) a 19. számú erdőtagban 

 

A lombkoronaszintet a fajok különböző arányban alkották, a 11. ábrán láthatjuk, hogy a 

kocsányos tölgy (Quercus robur) 35%-ban, a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) pedig 

25%-ban alkotja a lombkoronát, vagyis dominál a többi fafaj mellett. Megfigyelhető, hogy egyes 

fafajok, mint a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 0,2%-ban, a fehér nyár (Populus alba) 

pedig 0,3%-ban csak nagyon kicsi arányban alkotják a lombkoronaszintet.  
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11. ábra. A lombkoronaszint fafajainak %-os aránya 

 

3.2. A lombkoronaszint fafajainak borítása 

 

A vizsgált cellákban megbecsültük és feljegyeztük az egyes fajok borítását. A meghatározott 8 

fafajról, mind a 93 cella értékei alapján és a borítási skála alkalmazásával, elkészítettük azok 

borítási térképét. 

A kocsányos tölgy (Quercus robur) a 93 cellából 91-ban megtalálható volt. Átlagos 

borítási értéke a cellákban 3 (azaz átlagosan a cellák 5,1-25%-át borítja), legkisebb borítási 

értéke cellánként 1, legnagyobb 5 volt (12. ábra). 

 

12. ábra. A kocsányos tölgy (Quercus robur) borítási értéke 
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A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) a megvizsgált 93 cellából 92-ben volt jelen. 

Átlagos borítási értéke a cellákban 2 (azaz átlagosan a cellák 1,1- 5,1 %-át borítja), legkisebb 

borítási értéke az 1, legnagyobb borítási értéke a 4 volt (13. ábra). 

 

 

13. ábra. A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) borítási értéke 

 

A magas kőris (Fraxinus excelsior) a megvizsgált 93 mintavételi cellából 87-ben fordult 

elő. Átlagos borítási értéke a cellákban 2 (azaz átlagosan a cellák 1,1-5%-át borítja), legkisebb 

borítási értéke az 1, legnagyobb borítási értéke a 4 volt (14. ábra).  

 

14. ábra. A magas kőris (Fraxinus excelsior) borítási értéke 
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A mezei juhar (Acer campestre) a megvizsgált 93 mintavételi cellából 75-ben volt 

fellelhető. Átlagos borítási értéke a cellákban 2 (azaz átlagosan a cellák 1,1-5%-át borítja), 

legkisebb borítási értéke az 1, legnagyobb borítási értéke a 4 volt (15. ábra). 

 

15. ábra. A mezei juhar (Acer campestre) borítási értéke 

 

A 16. ábrán látható a rezgő nyár (Populus tremula) borítása. A megvizsgált 93 mintavételi 

cellából 9-ben volt megtalálható. Átlagos borítási értéke 1 (átlagosan a cellák 0,1 – 1%-át 

borítja). Legnagyobb borítása a 3-as volt.  

 

16. ábra. A rezgő nyár (Populus tremula) borítási értéke 
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A mézgás éger (Alnus glutinosa) a 93 cellából 6-ban volt fellelhető. Átlagos borítása 1, 

azaz a cellák 0,1 – 1%-át borítja. Legkisebb borítása 1 és a legnagyobb 2 volt (17. ábra). 

 

17. ábra. A mézgás éger (Alnus glutinosa) borítási értéke 

 

A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 93 cellából csak egyben volt megtalálható. 

Átlagos borítási értéke a cellákban 3 (azaz a cella 5,1-25%-át borítja) (1. sz. melléklet). 

A fehér nyár (Populus alba) a 93 cellából csak 2-ben volt megtalálható, a borítási értéke 1 

volt (2. sz. melléklet). 

 

3.3. A fafajok dominanciája  

 

Elemeztük azt, hogy a lombkorona fafajai közül, melyik cellában melyik van legnagyobb 

arányban. A fafajok dominanciáját tekintve a kocsányos tölgy (Quercus robur) a 93 cellából 70-

ben volt fő állományalkotó faj, a magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-ben, a közönséges 

gyertyán (Carpinus betulus) 6 cellában, 1 cellában pedig a rezgő nyár (Populus tremula). 

Elegyfajok, vagyis azok a fajok, amelyek egy cellában sem voltak dominánsak: a kocsánytalan 

tölgy (Quercus petraea), a mezei juhar (Acer campestre), a mézgás éger (Alnus glutinosa) és a 

fehér nyár (Populus alba) (18. ábra). 



 

33 

 

 

18. ábra. A domináns fafajok az egyes cellákban 

 

3.4. Az átlagos törzsátmérő jellemzői 

 

Az átlagos törzsátmérőt tekintve a 93 cellában a kocsányos tölgy (Quercus robur) 

átmérője volt a legnagyobb, ami átlagosan 49 cm volt, ezt követte a kocsánytalan tölgy (Quercus 

petraea) 47 cm-el, a magas kőris (Fraxinus excelsior) (42 cm) és a legkisebb átlagos 

törzsátmérője (13 m) a rezgő nyárnak (Populus tremula) volt. A lombkoronaszint fafajainak 

átlagos törzsátmérőit a 19. ábra szemlélteti. 

 

19. ábra. A fafajok átlagos törzsátmérője (cm-ben) 
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3.5. A faállomány korszerkezete 

 

A faállomány korszerkezetére próbáltunk becsléseket adni az anyag és módszerben található 4. 

táblázat segítségével. A 20. ábra a 19. számú erdőtag fafajainak átlagos korát mutatja. Láthatjuk, 

hogy a legidősebbnek számító fajok azok a kocsányos tölgyek (Quercus robur), átlagosan 39 

évesek, valamint a kocsánytalan tölgyek (Quercus petrea), átlagosan 45 évesek. A legfiatalabbak 

pedig a rezgő nyárfák (Populus tremula), átlagosan 13 évvel. 

 

20. ábra. A faállomány átlagos korszerkezete (év) 

 

3.6. A szukcessziós ciklus  

 

A szukcessziós ciklust (5. táblázat) tekintve a 93 mintavételi cellából 66-ban átmeneti erdőt (4 

érték), 22-ben klimax erdőt (5 érték), 6-ban pedig előerdőt (3 érték), figyelhetünk meg, amit a 

21. ábra is mutat. Ez az erdőgazdálkodás erőteljes hatását bizonyítja. 

 

21. ábra. A szukcessziós ciklus 
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3.7. Fejlődési fázis 

 

A fejlődési fázist tekintve, amit a 6. táblázat alapján határoztuk meg, a 93 cellából 84-ben 

optimális fázist, 1-ben öregedési fázist, 6-ban felújulási fázist, 2-ben pedig fiatal erdőt 

figyelhettünk meg (22. ábra). 

 

22. ábra. A fejlődési fázis 

 

3.8. Idős, termetes fák jellemzése 

 

Az idős termetes fák arányát meghatározva a 93 cella közül 81-ben jelen voltak idősebb fák, de 

arányuk nem volt számottevő. Azok abundancia értéke nem haladta meg az 1-et, ami azt jelenti, 

hogy a területen cellánként 1 vagy 3-tól több idős fa nem fordult elő, 12 cellában pedig, ahogy 

azt a 23. ábra is mutatja, nem voltak fellelhetők idős termetes fák. A BD-058-as cellában pedig 

fellelhető volt egy 60-70 év közötti kocsányos tölgy (Quercus robur).  

 

23. ábra. Az idős, termetes fák jelenléte 
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3.9. A szintezettség jellemzése 

 

A területen meghatároztuk a lombkoronaszintek számát. A 93 cellát megvizsgálva, 84-ben (90%) 

2 szintet tudtunk elkülöníteni 8-ban (9%) pedig csak 1 szintet, valamint 1 cellában (1%) 3 szint 

volt megfigyelhető, ezt a 24. ábra is ábrázolja. 

 

24. ábra. A szintezettség 

 

3.10. Az újulat jellemzése 

 

Az újulatot vizsgálva a 93 cella mindegyikében megfigyelhető volt, de különböző arányokban. A 

25. ábrán láthatjuk, hogy 34 cellában az újulat aránya eléri az 25,1-50%-ot (4-es borítási érték), 

37 cellában a 5,1-25%-ot (3-as borítási érték), 11-ban az 1,1-5%-ot (2-es borítási érték), valamint 

11-ben az 0,1-1%-ot (1-es borítási érték) (3. táblázat alapján). 

 

25. ábra. Az újulat borítása 
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3.11. A holt, odvas fák borításának jellemzése 

 

A holt, odvas fák arányáról is próbáltunk becsléseket adni a kvadrátokban az anyag és 

módszerben található 11. táblázat segítségével. A 93 cellában találtunk holt odvas fákat, de ezek 

aránya nem volt számottevő. A 26. ábrán láthatjuk, hogy 93 cellából 16-ban találtunk holt, odvas 

fákat, aminek 1-es volt a skálaértéke. Ezekben a cellákban 1-2 holt, odvas fát figyeltünk meg. 77 

cellában pedig nem találtunk holt, odvas fát, aminek 0-s értéket adtunk és halvány sárga színnel 

jelöltük az ábrán. 

 

26. ábra. A holt, odvas fák jelenléte 

 

3.12. A cserjeszint fajkészletének jellemzése 

 

A cserjeszintet vizsgálva 13 cserjefajjal találkoztunk. A terület 94-án jelen volt az egybibés 

galagonya (Crataegus monogyna), ami a leginkább elterjedt a területen, magas arányban volt 

még jelen a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 86%-ban, valamint a közönséges gyertyán 

(Carpinus betulus) 83%-ban. A vadalma (Malus sylvestris), a fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

3%-ban, a közönséges kecskerágó (Eunymus eurpoaeus) 1%-ban fordultak elő. Ezek voltak 

legkevésbé elterjedve a területen. A 27. ábra is jól szemlélteti ezt. 
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27. ábra. A cserjeszint fajainak területi elterjedése (%-ban) 

 

A cserjeszint fajösszetétele alapján elmondható, hogy a legnagyobb arányban (22%-ban) a 

veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és (21%-ban) az egybibés galagonya (Crataegus 

monogyna) alkotja az adott állományszintet. Legkisebb arányban, 1% alatt, a vadalma (Malus 

sylvestris) és a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a közönséges kecskerágó (Eunymus 

europaeus) alkották a cserjeszintet. A cserjeszintet alkotó fajok %-os arányát a 28. ábra 

ábrázolja.  

 

28. ábra. A cserjeszint fajainak %-os aránya 
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A cserjeszint fajainak borítási értékeit az alábbiakban mutatjuk be. Az egybibés galagonya 

(Cratageus monogyna) a 93 cellából 87-ben jelen volt. Átlagos borítási értéke a cellákban 2 

(azaz átlagosan a cellák 1,1-5%-át borítja) legkisebb borítási értéke a 1, legnagyobb borítási 

értéke a 4 (29. ábra). 

 

29. ábra. Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) borítási értéke 

 

A veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 93 cellából, 80-ban volt megtalálható. Átlagos 

borítási értéke a cellákban 2 (azaz átlagosan a cellák 1,1-5%-át borítja), legkisebb borítási értéke 

az 1, legnagyobb borítási értéke a 4 (30. ábra). 

 

30. ábra. A veresgyűrű som (Cornus sanguinea) borítási értéke 
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A közönséges kutyabenge (Frangula alnus) 93 cellából 53-ban volt megtalálható. Átlagos 

borítási értéke a cellákban 2 (azaz átlagosan a cellák 1,1-5%-át borítja), a legkisebb borítási 

értéke az 1, a legnagyobb pedig 4 (31. ábra). 

 

31. ábra. A közönséges kutyabenge (Frangula alnus) borítási értéke 

 

A vadcseresznye (Prunus avium) a felmért 93 cella közül 20-ben volt jelen. Átlagos 

borítási értéke 1 (a cella 0,1-1%-át alkotja). A legnagyobb borítási étéke a 2, legkisebb az 1. Ezt 

mutatja a 32. ábra is. 

 

32. ábra. A vadcseresznye (Prunus avium) borítási értéke 
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A 33. ábrán látható, hogy a cserjeszintben a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) a 93 

megvizsgált cellából 77-ben fordul elő. Átlagos borítási értéke 1 (a cellák 0,1-1%-át alkotja). A 

legkisebb borítási értéke az 1, a legnagyobb a 3. 

 

33. ábra. A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) borítási értéke 

 

A 34. ábrán látható, hogy a mezei juhar (Acer campestre) a megvizsgált 93 cellából 63-ban 

fordult elő. Átlagos borítási értéke 1 (a cellák 0,1-1%-át alkotja). Legkisebb borítási értéke 1, a 

legnagyobb 2. 

 

34. ábra. A mezei juhar (Acer campestre) borítási értéke 
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A 35. ábrán megfigyelhető, hogy a kocsányos tölgy (Quercus robur) a cserjeszintben is 

fellelhető volt a 93 67-ben cellából 15-ben. Az átlagos borítási értéke 1 (a cellák 0,1-1%-át 

borítja). 

 

35. ábra. A kocsányos tölgy (Quercus robur) borítási értéke 

 

A közönséges mogyoró (Corylus avellana) átlagos borítási értéke a cellákban 1 (azaz 

átlagosan a cellák 0,1-1%-át borítja), legkisebb borítási értéke a 1, legnagyobb borítási értéke a 

2. A 93 cellából háromban volt megtalálható (3. sz. melléklet). 

A közönséges kecskerágó (Eunymus europaeus) a 93 cellából csak 1-ben volt fellelhető. 

Átlagos borítási értéke 1 (a cella 0,1-1%-át borítja) (4. sz. melléklet).  

A vadkörte (Pyrus pyraster) 93 cellából 3-ban volt fellelhető. Átlagos borítási értéke 1 (a 

cellák 0,1 – 1%-át borítja). Borítási értéke megtalálható az 5. sz. mellékletben.  

A 6. sz. mellékletben látható, hogy a fehér akác (Robinia pseudoacacia) a megvizsgált 93 

cellából csak 2-ben fordult elő. Átlagos borítási értéke 1 (a cella 0,1-1%-át alkotja). 

A 7. sz. mellékletben látható, hogy a vadrózsa (Rosa canina) a 93 megvizsgált cellából 11-

ben volt fellelhető. Az átlagos borítási értéke 1 (a cellák 0,1 – 1%-át borítja), a legnagyobb 

borítása 2, a legkisebb 1.  

A 8. sz. mellékletben látható, hogy a vadalma (Malus sylvestris) a 93 cellából csak egyben 

volt fellelhető. Itt az átlagos borítási értéke 1 (a cella 0,1 – 1%-át borítja). 
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3.13. A cserjeszint fajainak dominanciája 

 

A 36. ábra a cserjefajok dominanciáját mutatja. A megvizsgált 93 cellában a veresgyűrű som 

(Cornus sanguinea) 33 cellában volt domináns, az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 

20-ban, a kocsányos tölgy (Quercus robur) 17-ben, a kutyabenge (Frangula alnus) 10-ben, a 

közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 9-ben, a mezei juhar (Acer campestre) 4-ben volt fő 

állományalkotó cserjefaj. Elegy cserjefajnak tekintendő a közönséges mogyoró (Corylus 

avellana), a közönséges kecskerágó (Eunymus eurpaeus), a vadcseresznye (Prunus avium), a 

vadkörte (Pyrus pyraster) a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a vadrózsa (Rosa canina), 

valamint a vadalma (Malus sylvestris). 

 

36. ábra. A domináns cserjefajok az egyes cellákban 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Vizsgálatunkat az Ungvári járásban, a Nagydobronyi Erdészet 19. számú erdőtagjában végeztük, 

amely az Ungvári Állami Erdőgazdasághoz tartozik. A terület feltérképezése 93 darab egyenlő, 

75×75 m-es cellákban (kvadrátokban) folyt. Az erdőtag 43 hektáron terül el. A cellákat az UTM 

hálórendszer alapján jelöltük ki. A rácshálót a Global Mapper térképszerkesztő program 

segítségével készítettük el. 

A 93 cella mindegyikében sikerült felmérni és feltérképezni a faállomány-szerkezeti 

jellemzőket. A terület 90%-án kétszíntű, 9%-án pedig egyszintű állomány jellemző. A 

lombkorona szintben 8 fajt, a cserjeszintben 13 fajt találtunk. A lombkoronaszintben területileg 

legelterjedtebb fajok a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) (a terület 99%-n), a kocsányos 

tölgy (Quercus robur) (97%) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) (94%). A cserjeszintben a 

terület 94%-án megfigyelhető volt az egybibés galagonya (Crataegus monogyna). 

A faállomány fő alkotó fafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur), amely az állomány 35%-

át alkotja. További 25%-át a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), 22%-át pedig a magas 

kőris (Fraxinus excelsior). A fennmaradó 18%-ot a mezei juhar (Acer campestre), a rezgő nyár 

(Populus tremula), a kocsánytatlan tölgy (Quercus petraea), a mézgás éger (Alnus glutinosa) és 

a fehér nyár (Populus alba) alkotják. A cserjék fő állomány alkotó fajai az egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna) (21%), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) (21%), valamint a 

kutyabenge (Frangula alnus) (16%). 

A fa- és cserjefajok borításáról, valamint a faállomány – szerkezeti jellemzők mutatóiról, 

geoinfomatikai szoftver segítségével (QGIS) különböző tematikus térképeket készítettünk. A 

törzsátmérő mérésekből kiderült, hogy a fafajok közül a legnagyobb átlagos átmérővel (49 cm) a 

kocsányos tölgy egyedek rendelkeznek. Hasonló átlagos törzsátmérővel van jelen a területen a 

kocsánytalan tölgy (47 cm), valamint a magas kőris (42 cm). 

Az átlagos korszerkezet becsléseit tekintve a legidősebbnek mondhatók a kocsánytalan 

tölgyek, amely egyedei átlagosan 45 évesek. Ezt követi a kocsányos tölgy és a magas kőris 

(átlagosan 39 és 33 év). A szukcessziós ciklus becslésével látható vált, hogy a vizsgált területen 

erőteljesen érvényesül az erdőgazdálkodás hatása. Az erdőtag 71%-án átmeneti erdővel, csupán 

24%-án klimax erdővel és 5%-án előerdővel találkoztunk. A fejlődési fázist tekintve 

elmondható, hogy a vizsgált terület optimális fázisban van. Az idős, termetes fák a 93 négyzetből 

81-ben (a terület 97%-a) voltak jelen. Az újulatot minden cellában jelen volt, azonban annak 

borítása erősen változó, 1-50% között változott.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Наше дослідження проводилося в Ужгородському районі у 19-му кварталі 

Великодобронського лісництва, яка відноситься до ДП «Ужгородське лісове 

господарство». Картографування досліджуваної території проводилося у 93-ох квадратах, 

розміром 75х75 м. Частина лісу розташована на 43 гектарах. Квадрати були обрані на 

основі системи UTM. Графічну сітку ми утворювали за допомогою програми Global 

Mapper. 

Із 93 квадратів нам вдалося в усіх проводити картографування структурних 

показників лісового масиву. На 90% території кварталу можна виділити 2 яруси, на 9% 

один ярус лісу. У кварталі, у деревяному ярусі визначили 8 видів та 13 видів у 

чагарниковому ярусі. Серед дерев на території найрозповсюджені: граб звичайний 

(Carpinus betulus) (на 99% території), дуб черешчатий (Quercus robur) (97%) та ясен 

звичайний (Fraxinus excelsior) (94%). У чагарниковому ярусі найрозповсюджений глід 

одноматочковий (Crataegus monogyna), який поширений на 94%-ів території. 

Основним складовим деревним видом є дуб черешчатий (Quercus robur), який 

складає 35% деревостану. Інші 25% утворює граб звичайний (Carpinus betulus) та 22% 

ясен звичайний (Fraxinus excelsior).. Чагарниковий ярус у 21% складає глід 

одноматочковий (Crataegus monogyna), у 21% дерен-свидина (Cornus sanguinea) та 16% 

крушина ламка (Frangula alnus). 

Про покриття та про структурні особливості різних видів дерев та чагарників за 

допомогою геоінформаційної програми (QGIS) створили різні тематичні карти. При 

вимірюванні середнього діаметра стовбурів дерев виявили, що найбільші середні 

показники має дуб черешчатий (49 см). Із схожим середнім діаметром стовбурів 

спостерігаються дуб скальний (47 см), а також ясен звичайний (42 см). Щодо оцінки 

вікової структури, виявлено, що найстаріші породи бувають виду дуба скального (у 

середньому 45 років), дуба черешчатого (39 років) та ясена звичайного (33 років). З 

визначенням циклу сукцесії було встановлено, що у досліджених квадратах лісове 

угрупування відносно є стійким але сильно відчувається на деревостані вплив 

інтенсивного лісового гозподарства. Це підтверджує те, що на 71% кварталу ліс 

знаходиться у пепрехідному фазі сукцесії і лише 24% можна вважати стабільним 

клімаксним угрупуванням. Досліджувана територія знаходиться в оптимальному фазі 

розвитку. Старі (сенільні), товсті деревa із 93 квадратів були присутні у 81 випадках (97% 
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території), але у невеликів кількості. Приріст можна спостерігати у всіх розглянутих 

квадратах, але їх покриття між 1-50% сильно коливається.  
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MELLÉKLET 

1. számú melléklet 

 

A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) borítási értéke 

 
 

 

2. számú melléklet 

 

A fehér nyár (Populus alba) borítási értéke 
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3. számú melléklet 

 

A közönséges mogyoró (Corylus avellana) borítási értéke 

,  

 

 

4. számú melléklet 

 

A közönséges kecskerágó (Eunymus europaesus) borítási értéke 
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5. számú melléklet 

 

A vadkörte (Pyrus pyraster) borítási értéke 

 
 

 

 

6. számú melléklet 

 

A fehér akác (Robinia pseudoacacia) borítási értéke 
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7. számú melléklet 

 

A vadrózsa (Rosa canina) borítási értéke 

 
 

 

8. számú melléklet 

 

A vadalma (Malus sylvestris) borítási értéke 
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9. számú melléklet 

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus) levele 

 
 

10. számú melléklet 

Kocsányos tölgy (Quercus robur) törzse 
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11. számú melléklet 

A mezei juhar (Acer campestre) a területen 

 

 

 

12. számú melléklet 

Közönséges kecskerágó (Eunymus europaeus) termése 
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13. számú melléklet 

Veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 

 

 

14. számú melléklet 

Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna)  
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