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BEVEZETÉS 

 

Erdeink jelenlegi területe, állapota több évszázados emberi tevékenység során alakult ki. 

Területi széttagoltságuk és a rájuk ható környezeti ártalmak miatt az erdei életközösségek 

nélkülözhetetlen fennmaradására, védőhatására és termékeire (hozamaira) csak akkor 

számíthatunk, ha szakszerűen kezeljük és megóvjuk a károsító hatásoktól, a túlzott használattól 

és igénybevételtől, biztosítjuk növény- és állatvilágának sokféleségét és megfelelő összhangját, 

az erdei életközösség dinamikus és természetes egységét. 

A hagyományos, rendszertelen, az erdőt sokszor kíméletlenül kiélő használatokból 

tervszerű, vágásos gazdálkodás lett, mely utóbb maga is sokat finomodott. Ez a folyamat ma is 

tart: emelkednek a vágáskorok, aprózódnak az erdő-részletek (és ezzel a homogén egységek), 

értékelhető mennyiségben marad hagyásfa és holtfa az erdőben, elfogadott szempont az 

elegyesség, sok helyen komoly harc folyik a tájidegen fafajok ellen, védett természeti területeken 

egyre nagyobb a természetvédelmi szervek érdekérvényesítő képessége. Az utóbbi évtizedben 

komoly teret nyert az az újszerű erdőgazdálkodás, melyet összefoglalóan talán leginkább a 

folyamatos erdőborításra való törekvéssel jellemezhetünk. 

Az erdők igen összetett ökológiai rendszerek: oxigént termelnek és faanyagot adnak, 

közjóléti funkciói által rekreációra is lehetőséget biztosítanak, továbbá hozzájárulnak a 

termőtalaj és a vízbázis védelméhez, illetve a biodiverzitás (biológiai sokféleség) megőrzéséhez. 

Az erdő fenntartása és védelme az egész társadalom érdeke, jóléti szolgáltatásai minden 

embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet 

gazdálkodni. Az utóbbi években folyatott gazdálkodás az erdők összetételében, diverzitásában és 

természetességében nagy változásokat idézett elő.  

Nagydobrony 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). Az 

erdő a leggazdagabb társulásunk, mely a növények mellett rengeteg állat élettere is. 

Vizsgálatunk a Nagydobronyi Erdészet 20. számú erdőtagjának egész területén történt. E 

területen a faállomány szerkezet sajátosságait vizsgáltuk. Elsődleges célunk az volt, hogy átfogó 

képet kapjunk a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum kiválasztott erdőtagja faállományának 

szerkezetéről és dinamikájáról. Ez azért hasznos, mivel nagyon fontos természeti érték az erdő és 

jó tudni ennek adottságait. Ahhoz, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást biztosítsuk, tisztában 

kell lennünk, a faállomány pontos korával, faji összetételével és szerkezeti mutatóival. 
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Kutatásunk során megpróbáltuk felmérni az adott erdőtag faállományának faji 

összetételét, a fafajok átmérőeloszlását és a holt faanyag mennyiségét. Az eredményeket 

geoinformatikai alkalmazások segítségével mutattuk be. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A rezervátumok helye az ukrajnai védett területek között 

 

A rezervátum az ukrajnai védett területek csoportosításában, sorrendben az 5. kategóriát képviseli. 

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. (KOHUT, 2013). 

Ukrajnában az alábbi csoportosítás szerint történik a védett területek osztályozása: 

 Természetvédelmei területek (Природні заповідники)  

 Bioszféra védett terület (Біосферні заповідники) 

 Nemzeti park (Національний природний парк)  

 Tájvédelmi körzet (Регіональний ландшафтний парк)  

 Rezervátum (Заказник)  

 Természeti emlék (Пам'ятка природи)  

 Védett kistáj (Заповідні урочища)  

 Botanikus kert (Ботанічні сади)  

 Dendrológiai park (Дендрологічні парки)  

 Állatkert (Зоологічні парки)  

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

(UKRAJNA TVA, 2018; KOHUT és IZSÁK, 2008; KOHUT, 2013). 

Ukrajnában 2632 rezervátum található, amelyek lehetnek helyi vagy országos 

jelentőségűek. Kárpátalján összesen 21 országos és 28 helyi jelentőségű rezervátum van 

(DOVHANICH, 1998). 

 

1.2. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum létrehozása 

 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Загальнозоологічний заказник 

загальнодержавного значення Великодобронський) az USzSzK Miniszteri Tanácsának 500 

számú rendelete alapján 1974. október 28.-tól lett létrehozva (Ріш. ОВК від 25.07.1972 р. № 

243, ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500, Ріш. ОВКвід 23.10.1984 р. № 253). A 2009-ben 

kialakított Tiszamelléki (Pritiszjanszkij) Tájvédelmi Körzethez tartozik (MÁAÖTESZ, 2018). A 
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tájvédelmi körzet a Latorca, Borzsa és a Tisza folyók árterületének, értékes élőhelyeinek 

megóvását teszi lehetővé, területei kapcsolódhatnának az európai ökológiai hálózathoz (KOHUT, 

2013). Területe 1736 hektár, magába foglalja az Ungvári Erdőgazdaság (ДП „Ужгородське 

ЛГ”) Nagydobronyi Erdészetének (Великодобронське лісництво) 1-25 erdőrészlegeit, amelyek 

mind az Ungvári és Munkácsi járás határán belül helyezkednek el (MÁAÖTESZ, 2018). 

Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területe alapján Kárpátalja harmadik legnagyobb 

rezervátuma (KOHUT, 2013). 

A rezervátum létrehozásának elsőleges célja az itt élő vadállatok élőhelyének és 

szaporodási helyének védelme, azok egyedszámának fenntartása és növelése. Emellett fontos 

feladat még tudományos kutatások és ökológiai kutatómunka folytatása is (TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, 

2013; MÁAÖTESZ, 2018). 

 

1.3. Földrajzi fekvés 

 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Kárpátalja dél-nyugati részén, a Latorca folyó alsó 

szakasza mentén helyezkedik el. A Megyei Állami Adminisztráció Ökológiai és Természeti 

erőforrások Szakosztályának adatbázisából elérhető térkép a Nagydobronyi Vadvédelmi 

Rezervátumhoz tartozó erdőtagok földrajzi elhelyezkedését mutatja be (1. ábra). A rezervátum 4 

részlegből áll.  

 

1. ábra. Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum térképe (MÁAÖTESZ, 2018 alapján saját 

szerkesztés) 
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A rezervátum részlegeihez tartozó erdőtagok számát és azok erdővel borított területeinek 

nagyságát (ha-ban) az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum részlegei 

Részleg neve 
Erdőtag 

sorszáma 

Erdőtag erdővel  

borított területe, ha 

Peres 

(ур.„Переш”) 

23 122 

24 135 

Összesen 2 257 

Tupolenik 

(ур.„Туполеник”) 
22 91 

Összesen 1 91 

Kozuptovo 

(ур.„Козуптово”) 

1 51 

2 41 

3 60 

4 54 

5 70 

6 33 

7 75 

8 49 

9 35 

10 75 

11 92 

Összesen 11 635 

Nagydobronyi 

12 76 

13 30 

14 48 

15 63 

16 105 

17 80 

18 71 

19 45 

20 119 

21 72 

25 44 

Összesen 11 705 

Összes erdőtag 25 1736 

 

A Peres részleg (ур.„Переш”) Oroszgejőc, Kisgejőc, Kistéglás és Cservona települések 

környékén helyezkedik el. Tiszaágtelek, Kisgejőc, Nagygejőc és Vinkó által közrefogott 

területen található a Tupolenik részleg (ур.„Туполеник”), amely a legkisebb területű része a 

rezervátumnak. A Kozuptovo részleghez (ур.„Козуптово”) a legközelebb Drahinya, Ignéc és 

Cserlenő település található. A rezervátum legnagyobb területű részlege Nagydobrony és 
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Csongor település határában terül el. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumhoz tartozó 

erdőtagok sorszámát és elhelyezkedését szemléletesen mutatja be a Nagydobronyi Erdészet 

térképe (2. ábra). 

 

2. ábra. A rezervátumhoz tartozó erdőtagok (NAGYDOBRONYI ERDÉSZET TÉRKÉPE, 1998) 

 

1.4. Domborzati viszonyok 

 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum a Kárpátaljai alföld (Csap-Munkácsi-síkság) nyugati 

részén helyezkedik el. A síkság egyenletes felszínű, legkevésbé délnyugaton tagolt, a Tisza 

szintje fölé néhol 5-6 méterrel is kiemelkedik. Abszolút tengerszint feletti magassága 106-120 m 

között váltakozik, majd Csapnál 100 m-ig ereszkedik alá. Az alföldet három kistájra: az Ungi-

síkra, a Beregi-Tiszahátra és az Ugocsai-síkra oszthatjuk. A rezervátum az Ungi-síkon található, 

környékének felszínformálásában máig meghatározó szerepet játszik a Latorca (BARANYI, 2009). 

 

1.5. Éghajlati jellemzők 

 

Nagydobrony Kárpátalja síkvidéki részén foglal helyet. Elhelyezkedéséből adódóan az éghajlata 

mérsékelt övi nedves kontinentális (Trewartha-féle osztályozás). Az Ukrajnában használatos 

Aliszov-féle éghajlati osztályozás alapján Nagydobrony a mérsékeltöv mérsékelten kontinentális 

területébe tartozik (VOROPAJ és KUNICA, 1996). A síksági rész éghajlatát jól reprezentáló 

Beregszászi meteorológiai állomás adatai alapján az évi középhőmérséklet sokéves átlaga 10 °C 
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körüli. A leghidegebb hónap a január, középhőmérséklete -2 és -3 °C közötti, a legmelegebb a 

július, 20-21 °C (3. ábra) (BODNAR, 1987). 

 

3. ábra. Beregszász éghajlati diagramja (BARANYI, 2009) 

 

A vegetációs időszak március közepétől november közepéig (240 nap) tart. Az aktív 

hőösszeg átlagos értéke a síkságon 3200 °C. Az utolsó tavaszi fagyok átlagos időpontja április 

közepére esik (Beregszászban - április 19. Ungváron - 18.), március 15-től május 20-ig 

ingadozhat. A fagymentes időszak átlagosan kb. 180 nap (VOROPAJ és KUNICA, 1996). A 

csapadék átlagos évi összege a megye síkvidékén 650-700 mm (Beregszászban 671 mm) (3. 

ábra), amit enyhe nyári maximum jellemez. A legcsapadékosabb hónap a június (átlagosan kb. 

81 mm). Az év legkevésbé csapadékos időszaka pedig a tél végére, illetve a tavasz elejére esik 

(márciusban átlagosan kb. 39 mm). A csapadékos napok száma eléri az évi 140-150-et 

(HERENCSUK, 1981). A hótakaró az alföldi részen nem tartós, a tél folyamán többször is elolvad 

és újraképződik. A hótakarós napok száma évi átlagban eléri az 50-et. 

A rezervátumhoz legközelebb eső településen (Nagydobrony) végzett amatőr 

meteorológiai megfigyelések alapján a januári átlaghőmérséklet -1,6 ºC, a júliusi 21,5 ºC. Az 

éves hőingadozás ennek megfelelően 23,1 ºC. Az évi átlagos középhőmérséklet 10,3 ºC. A 

legcsapadékosabb hónap a június (átlagosan 72,3 mm). Az évi átlagos csapadékmennyiség 666 

mm (MOLNÁR, 2013). Nagydobrony éghajlati diagramját a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra. Nagydobrony éghajlati diagrammja (MOLNÁR, 2013) 

 

1.6. Vízrajzi jellemzők 

 

A területet vízrajzilag a Tisza vízrendszeréhez tartozó Latorca folyó uralja. Ez néhány 

kilométerre folyik a település határától. Ehhez kapcsolódik több kanális is. Ilyen például a 

Nagykanális (5. ábra). Ezek vízállását nagyban befolyásolja a Latorca (MOLNÁR, 2012). 

A rezervátumot keresztülszeli a Szernye-mocsár lecsapolásakor épített Szernye-csatorna, 

és közvetlen közelében halad el a Latorca is, amely áradásakor a Szernye-csatornában megemeli 

a vízszintet, illetve elárasztja a rezervátumot (SZANYI, 2012). A Latorca Munkácsnál lép ki az 

Alföldre, de Beregrákosig megőrzi a hegyi jellegét: gyors sodrását, sekély, kavicsos medrét. Az 

alföldi szakasz mentén végig árvízvédelmi töltések vannak kiépítve. A vízhozam Munkácsnál 26 

m
3
/s, innen már jelentősen nem növekszik. Szlovákia területén az Unggal, a Laborccal és az 

Ondavával egyesülve a Bodrog nevet veszi fel, és Magyarországon Tokajnál éri el a Tiszát 

(ANDÓ, 2002). 
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5. ábra. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum környezetének vízrajza (saját szerkesztés) 

 

A XIX. század utolsó harmadáig állóvizek, süppedékes lápok, néhol sekély vízzel 

borított, többnyire vízinövényekkel sűrűn benőtt, szinte áthatolhatatlan vizenyős részek 

borították a Gát–Dercen–Makarja–Beregújfalu–Nagybereg–Makkosjánosi–Mezőkaszony – 

Hetyen–Nagydobrony–Ignéc–Nagylucska által határolt ár-, illetve belvizes terület túlnyomó 

részét, a Szernye-mocsárral együtt több mint százötvenezer katasztrális holdat (6. ábra). A 

történeti Magyarország egyik legjelentősebb lápvidéke volt ez, amely csak nyugat felé nyitott, de 

ott is sokfelé homokdombok – gorondok – fogták vissza a vizet (BOTLIK, 2008). 

Az 1870-es évektől végzett egységesített környezet átalakító – folyószabályozó, 

mocsárcsapoló és talajjavító – munkálatok előtt ezért az előbbi belvizes, illetve a kiterjedt lápos 

és mocsaras területen elő emberek sokrétű ártéri gazdálkodást folytattak. A váltakozóan nedves-

száraz patak- és folyóvízi ártér két szintre különült: az alacsonyabb részeket ingoványok töltötték 

ki, az időszakosan elöntött, úgynevezett magasártéri szinteken mocsári tölgyerdők alakultak ki, 

amelyek fokozott kivágásával az állattenyésztés számára nyertek értékes legelőket (BOTLIK, 

2008). 
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6. ábra. A Szernye-mocsár és környéke a XIX. századi környezet átalakító munkálatok 

előtt (1 – állandóan vízzel borított terület, 2 – időlegesen vízzel borított terület) (BOTLIK, 2008) 

 

1.7. Növényzet 

 

A rezervátum területének egyes foltjai a hajdani Szernye-lápra emlékeztetnek. Ilyen a 

Nagydobrony és Csongor határában fekvő 1-2 hektáros irtásrét típusú láprét („Masonca”). A 

rétet ma is rendszeresen kaszálják, ami akadályozza a visszaerdősülést, megteremtve a 

lehetőséget a nedvességigényes fajok fennmaradására. A társulás alkotó fajok közül jelentős a 

védett nyári tőzike (Leucojum aestivum), valamint a kockásliliom (Fritillaria meleagris), a sárga 

nőszirom (Iris pseudocorus), a kaszálóréteken jelentős borítású a kakukkszegfű (Lychnis flos-

cuculi) és a kúszó boglárka (Ranunculus repens). Az invazív kőrislevelű juhar (Acer negundo) 

terjedése viszont már a cserjésedést, sőt a gyomosodást jelzi (KOHUT et al., 2006; SZANYI, 2012). 

A rezervátum területén többféle társulástípus találkozik. Zárt lombkoronaszintű (70-

100%), dús cserjeszintű erdőtársulás, határozott kettős lombkoronaszinttel. A felső 

lombkoronaszintben leggyakoribb a kocsányos tölgy (Quercus robur), helyenként gyakori a 

szürke nyár (Populus canescens), az alsó lombkoronaszintre a mezei szil (Ulmus minor) és a 

mezei juhar (Acer campestre) jellemző. A cserjeszint szintén kettős, fajgazdag. Alkotói: az 

egybibés galagonya (Crataegus monogyna), tatárjuhar (Acer tataricum), mezei juhar (Acer 

campestre), stb. A gyepszint fajszegény. Csak a lombfakadás előtti, kora tavaszi aszpektusban 

borítja virágtenger, a berki szellőrózsa (Anemonе nemorosa) és a pettyegetet tüdőfő (Pulmonaria 

officinalis) jóvoltából (SZANYI, 2012). 
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1.8. Állatvilág 

 

A terület faunája változatos és sokszínű, főleg a rovarvilág. A bogarak és a lepkék közül 

említésre méltó a védett fajok jelentős száma, ide tartozik az aranyos bábrabló (Calosoma 

sycophanta), a ragyás futrinka (Carabus cancellatus), a pompás virágbogár (Cetonischema 

aeruginosa), a szarvasbogár (Lucanus cervus), az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis), a nagy 

hőscincér (Cerambyx cerdo), illetve a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a farkasalmalepke 

(Zerynthia polyxena), a kardoslepke (Iphiclides podalirius), a fecskefarkú lepke (Papilioma 

chaon) és a gyászlepke (Nymphalis antiopa) (SZANYI, 2010). 

A vadvédelmi rezervátumban megtalálható emlősök a mezei nyúl (Lepus europaeus), a 

vörös róka (Vulpes vulpes), a vadmacska (Felis silvestris) és a mókus (Sciurus vulgaris). Borz 

(Meles meles), vidra (Lutra lutra), őz (Capreolus capreolus) és vaddisznó (Sus scrofa) is 

előfordul a rezervátum területén. A rágcsálók közül a következő fajok jellemzőek: a mezei pocok 

(Microtus arvalis), az erdei egér (Apodemus sylvaticus), a vándorpatkány (Rattus norvegicus), a 

hörcsög (Cricetus cricetus), ill. a nagy pele (Glis glis). Előfordul még itt keleti sün (Erinaceus 

concolor), és különböző cickány fajok is (SZANYI, 2009; MOLNÁR, 2012). 

A környék vizeiben rengeteg hal él, mint például a harcsa (Silurus glanis), a törpeharcsa 

(Ictalurus nebulosus), a naphal (Lepomis gibbosus), a sügér (Perca fluviatilis) és a csuka (Esox 

lucius). Fellelhető a réti csík (Misgurnus fossilis) is, amely Ukrajna területein is védelmet élvez. 

A területen többféle kétéltűvel is találkozhatunk. Békák közül megtalálható a mocsári béka 

(Rana arvalis woltersdorfi), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a zöld levelibéka (Hyla 

arborea) és a vöröshasú unka (Bombina bombina). Valamint a pettyes- és tarajos gőte (Triturus 

vulgaris és cristatus) jelentős populációival is fellelhetőek. Hüllők közül a következő fajok 

ismertek a területről, a fürge gyík (Lacerta agilis), az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara), a 

mocsári teknős (Emys orbicularis) és a vízisikló (Natrix natrix). Egyre nagyobb számban van 

jelen a keresztesvipera (Vipera berus) is. Madarak közül említést érdemel a bíbic (Vanellus 

vanellus), a fácán (Phasianus colchicus), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), mezei veréb 

(Passer montanus), vetési- és dolmányos varjú (Corvus frugilegus, C. coronecornix), és a 

barázdabillegető (Motacilla alba). A nedvesebb részeken élő fajok a szürke gém (Ardea 

cinerea), a tőkés réce (Anas platyrhynchos), a vízityúk (Gallinula chloropus), a szárcsa (Fulica 

atra), a batla (Plegadis falcinellus), a nagy kócsag (Ardea alba) a búbos vöcsök (Podiceps 

cristatus) és a dankasirály (Larus ridibundus). Az erdős részeken előfordul a szürke fogoly 

(Perdix perdix), a kék galamb (Columba oenas), a fekete gólya (Ciconia nigra), az erdei 

fülesbagoly (Asio otus), a macskabagoly (Strix aluco), az egerészölyv (Buteo buteo), a 
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barnakánya (Milvus migrans) és a vörös vércse (Falco tinnunculus) (MOLNÁR, 2012; 

MÁAÖTESZ, 2018). 

 

1.9. Védett fajok 

 

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum zoológiai rezervátum, természetvédelmi értékét az is 

mutatja, hogy területén számos védett faj mellett két védett növénytársulás is található. A 

Carpineto-Quercetum (roburis) hederosum, amelyben domináns faj az Ukrajnában ritka 

harmadkori reliktum faj, a Hedera helix és a Quercetum (roburis)-franguloso-caricosum 

(brizoidis) társulás. A területen számos vörös könyves növény- (2. táblázat) és állatfaj (3. táblázat) 

élőhelye is megtalálható. Említést érdemlő vörös listás fajok: Trapa natans, Fritillaria meleagris, 

Leucojum aestivum, Leucojum vernum, Platanthera bifolia, Allium ursinum, Ophyoglossum 

vulgatum, Listera ovata stb. (KOHUT, 2013). 

Az ukrán kutatók, hasonlóan a többi nemzet kutatóihoz, olyan értékelő rendszereket 

dolgoztak ki, amelyek figyelembe veszik az ország hagyományait, tapasztalatait és leginkább 

alkalmasak az ukrajnai növény- és állatfajok veszélyeztetettségi státusának értékelésére.  

A 2009-es Vörös Könyvben a védettségi kategóriák módosultak. Nem számozzák a 

kategóriákat, hanem az IUCN-éhez (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources) hasonlóan rövidítésekkel jelölik (KOHUT, 2013; UKRAJNA TVA, 2018).  

1. Eltűnt faj (kihalt, kipusztult), (Зниклі - Зл). Nincs információnk meglétükről sem a 

természetben, sem mesterséges feltételek mellett.  

2. A természetben eltűnt faj (vagy a természetben kipusztult faj), (Зниклі в природі 

- Зп). Ez elsősorban Ukrajna vonatkozásában értelmezendő, az idesorolt fajok akár megtalálhatók 

az ország határain túl, vagy speciálisan létrehozott feltételek mellet. Ez a vadon kipusztult 

kategóriával azonos.  

3. Kihalás előtti faj (vagy közvetlenül veszélyetetett faj), (Зникаючі - Зн). Ezeket a 

fajokat a kipusztulás fenyegeti. Megfigyelhető areájuk szűkülése, fajszámuk csökkenése. 

Megóvásukhoz szükséges a káros tényezők megszüntetését.  

4. Veszélyeztetett faj (Вразливі - Вр). A közeljövőben, amennyiben tartósan fennállnak, 

a kedvezőtlen hatások, akkor átsorolásuk az előző kategóriába elkerülhetetlenné válik.  

5. Ritka faj (Рiдкісні - Р). Kevés helyről ismert, alacsony mutatókkal rendelkező 

viszonylag stabil populációk.  

6. Be nem sorolt faj (nem értékelt faj) (Неоцінені - Неоц). Ismeretes, hogy az 

idetartozó fajok mind a kihalás előtti, veszélyeztetett vagy ritka kategóriába is besorolhatók is 
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lehetnének, de egyikbe sem történt meg a felvételük. Többé-kevésbé széles körben elterjedtek. 

7. Hiányosan ismert, kevéssé ismert faj (Недостатньо відомі - Нед. Від). Az 

idetartozó fajok további megfigyelést igényelnek, megbízható információk hiányában nem lehet 

egyetlen, fentebb megnevezett kategóriába sem besorolni. Többek között taxonómiailag kritikus 

fajok.  

Összegezve a legújabb kiadványban bevezetnek egy új kategóriát, a természetben eltűnt faj 

(vagy a természetben kipusztult faj), (Зниклі в природі - Зп), ami a korábbiban nem szerepelt 

(KOHUT, 2013; UKRAJNA VÖRÖS KÖNYVE, 2009). 

 

2. táblázat 

A rezervátum Vörös Könyvbe felvett védett növényfajainak listája  

(Ukrajna Vörös Könyve, 2009) 

Fajnév magyarul Fajnév latinul Fajnév ukránul 
Védettségi 

kategóriák 

Kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia Любка дволиста Be nem sorolt faj 

Tavaszi tőzike Leucojum vernum Білоцвіт весняний Be nem sorolt faj 

Medvehagyma Allium ursinum Цибуля ведмежа Be nem sorolt faj 

Sulyom Trapa natans 
Водяний горіх 

плаваючий 
Be nem sorolt faj 

Rucaöröm Salvinia natans 
Сальвінія 

плаваюча 
Be nem sorolt faj 

Nyári tőzike Leucojum aestivum Білоцвіт літній Veszélyeztetett faj 

Kockás kotuliliom Fritillaria melearis Рябчик малий Be nem sorolt faj 

Békakonty Listera ovata 
Зозулині 

сльозияйцеподібні 
Be nem sorolt faj 
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3. táblázat 

A rezervátum Vörös Könyvbe felvett védett állatfajainak listája  

(Ukrajna Vörös Könyve, 2009) 

Fajnév magyarul Fajnév latinul Fajnév ukránul 
Védettségi 

kategóriák 

Vadmacska Felis sylvestris Кіт лісовий Veszélyeztetett faj 

Vidra Lutra lutra Видра річкова Be nem sorolt faj 

Fekete gólya Ciconia nigra Лелека чорний Ritka faj 

Kék galamb Columba oenas Голуб-синяк Veszélyeztetett faj 

Kerecsensólyom Falco cherrug Балабан Veszélyeztetett faj 

Sárgahasú unka Bombina variegata 
Кумка 

жовточерева 
Veszélyeztetett faj 

Óriás szitakötő Anax imperator 
Дозорець-

імператор 
Veszélyeztetett faj 

Aranyos bábrabló 
Calosoma 

sycophanta 
Красотіл пахучий Veszélyeztetett faj 

Pompás virágbogár 
Cetonischema 

aeruginosa 

Бронзівка 

особлива 
Veszélyeztetett faj 

Szarvasbogár Lucanus cervus Жук-олень Ritka faj 

Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 
Вусач 

великийдубовий 
Veszélyeztetett faj 

Farkasalmalepke Zerynthia polyxena Поліксена Veszélyeztetett faj 

Erdei béka Rana dalmatina Жаба прудка Kihalás előtti faj 

Fecskefarkú lepke Papilio machaon Махаон Veszélyeztetett faj 
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1.10. A vizsgált terület növényföldrajzi felosztása 

 

Kárpátalja alföldi része, beleértve a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátumot, a Holarktikus 

(Északi) flórabirodalom, Közép-európai flóraterülete Pannonicum flóratartományába tartozik, 

amely mi nagyjából a Kárpát-medence belső területeit öleli fel (CHOPIK és FEDORONCHUK, 

2015). A Pannóniai flóratartományt hagyományosan öt flóravidékre tagolják. Ezek a következők 

(7. ábra): 

1. Alföldek (Eupannonicum) 

2. Északi-középhegység (Matricum) 

3. Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) 

4. Dél-Dunántúl (Praeilliricum) 

5. Nyugat-Dunántúl (Praenoricum) 

Ezek határvonalai közül a legjelentősebb az úgynevezett közép-dunai flóraválasztó vonal, 

ami nagyjából a -2 °C-os januári izotermának felel meg. Ez a vonal választja el a meleg-

mérsékelt klímaövet (Köppen klímarendszere szerinti „C klíma”) a hideg-mérsékelt klímaövtől 

(„D klíma”). A vonalnak különösen az a szakasza markáns, ahol a Börzsönyben átszeli a Magyar 

Középhegységet; ez a vonal választja el az Északi-középhegység flóravidékét (Matricum), a 

Dunántúli-középhegység flóravidékétől (Bakonyicum). Számos, szubmediterrán jellegű növény 

csak a flóraválasztótól nyugatra, sok kontinentális és kárpáti faj csak attól keletre él (MÁTYÁS, 

1996).  

 

7. ábra. Magyarország florisztikai környezete és flórájának felosztása (MÁTYÁS, 1996) 
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Az Eupannonicum (Alföldek) a Pannonicum flóratartomány legnagyobb területű 

flóravidéke. Ide soroljuk Magyarország területének többségét. Északnyugat felé jóval túlnyúlik 

határainkon: nemcsak a Bécsi-medence tartozik hozzá, de a Morvamező is. Kelet és dél felé is 

eltávolodik az országhatártól, egészen a hegyvidékek lábáig, egészen az Északkeleti-Kárpátok 

Vihorlát-Gutini-vulkanikus vonulatáig, magába foglalva a Kárpátaljai-síkságot is. A flóravidék 

fő jellemzője, hogy síkság. Növényzete alapvetően délkeletről, a legutolsó eljegesedés után 

települt be, ezért a pontusi flóraterület növényzetével rokon. A hosszú, elszigetelt fejlődés miatt 

több bennszülött faj is található itt. Éghajlata túlnyomórészt az erdős sztyepp zónáénak felel 

meg, de eredeti növénytakarójából a mezőgazdaság térhódítása következtében csak töredékek 

maradtak fenn. A flóravidéket az alábbi flórajárásokra osztjuk (MÁTYÁS, 1996): 

1. Kisalföld (Arrabonicum flórajárás) 

2. Mezőföld és Solti-síkság (Colocense flórajárás) 

3. Duna-Tisza köze (Praematricum flórajárás) 

4. Dél-Alföld és Dráva-sík (Titelicum flórajárás) 

5. Tiszántúl (Crisicum flórajárás) 

6. Nyírség (Nyírségense flórajárás) 

7. Észak-Alföld (Samicum flórajárás) 

Ezek közül Kárpátalja-alföldi részét az Észak-Alföld flórajárás (Samicum) fedi le. A 

flórajáráshoz az államhatáron jócskán túlnyúló Szatmári-sík, Beregi-sík és a Bodrogköz tartozik, 

Magyarország, Szlovákia és Ukrajna határmenti területein – egészen az Északkeleti-Kárpátok 

lábáig. A Nyírséghez hasonlóan a zárt tölgyes öv része, sőt, éghajlatában némi kárpáti hatás is 

érvényesül (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000; TUBA et al., 2007). A 8. ábrán jelöltük az Észak-

Alföld flórajárás (g) elhelyezkedését. 

 

8. ábra. Magyarország florisztikai beosztása (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 
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1. Alföld: 

a) Kisalföld 

b) Déli-Alföld 

c) Mezőföld és Solti-síkság 

d) Duna-Tisza-köze 

e) Tiszántúl 

f) Nyírség 

g) Észak-alföld 

2. Északi-középhegység: 

a) Zempléni-hegység 

b) Tolnai-karszt 

c) Bükk-hegység 

d) Mátra 

e) Börzsöny a Gödöllői 

dombvidékkel 

f) Dunazug hegyvidéke 

3. Dunántúli-középhegység: 

a) Pilis-Budapi-hegység 

b) Vértes és Bakony 

c) Balaton vidék 

4. Dél-Dunántúl: 

a) Villányi-hegység 

b) Mecsek 

c) Külső-Somogy 

d) Belső-Somogy 

e) Zalai-dombvidék 

5. Nyugat-Dunántúl: 

a) Göcsej 

b) Őrség és Vasi-dombvidék 

c) Magyar Alpok 

d) Lajta-hegység 

(A vastag vonallal elhatárolt részek már a szomszédos Kárpáti, Nyugat-Balkáni, illetve az Alpi 

flóratartomány hazánkba benyúló részeinek tekinthetők) (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. A vizsgált terület jellemzői 

 

A kiválasztott mintaterületünk a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Nagydobronyi 

részlegének 20. számú erdőtagja. Az erdőtag a rezervátum déli, Nagydobronyhoz legközelebb 

eső, részén helyezkedik el. Az erdővel borított területe 119 ha. Északról a 17., keletről a 21. 

számú erdőtag, délről mezőgazdasági földterület határolja (9.ábra). 

 

9. ábra. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum 20. számú erdőtagja (piros színnel kiemelve) 

(NAGYDOBRONYI ERDÉSZET TÉRKÉPE, 1998) 

 

2.2. A vizsgált terület feltérképezése 

 

A vizsgált terület feltérképezését a QGIS v2.0.1, a Global Mapper v.16.00 térképszerkesztő 

programok és a GoogleEarth ingyenesen elérhető térképállomány segítségével végeztük el. A 

kiválasztott erdőtag egész területét, Univerzális Transzverzális Merkátor (UTM, WGS84 

geodéziai dátum, 34 [18° E – 24° E – északi félgömb]) vetületi rendszerben, rácshálóval fedtük 

le. A létrehozott vektorizált rácshálós réteget ESRI shape állományokban tároltuk el.  

A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum 20. sz. erdőtagjának faállomány-szerkezeti 

jellemzőinek állapotfelmérése cellás mintavételezés alapján történt (10. ábra), mivel ezek 
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kihelyezése egyszerű, területük is könnyen számítható, kedvező terület-kerület aránnyal 

rendelkeznek, illetve segítségükkel nem sérül az ember szubjektív szabályszerűség-élménye. 

(TÖRÖK et al., 2010). 

  

10. ábra. A mintaterületen létrehozott kvadrátok (cellák) (saját szerkesztés) 
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A kvadrátok négyzeteinek mérete 75x75 m nagyságú. Az egész erdőtag területét 200 

ilyen méretű kvadrát fedi le.  

Függetlenül a vizsgálat céljától a mintavételi egységeknek az alábbi kívánalmaknak kell 

megfelelnie: 

 A vizsgálat közösségére jellemző összes faj lehetőség szerint forduljon elő bennük. 

 Az abiotikus és biotikus környezet lehetőség szerint legyen egyenletes (már amennyire 

azt meg lehet ítélni). 

 A növényzeti felszín legyen homogén, összefüggő, ne legyenek „üres”, növényzetmentes 

felszínek, de ne legyenek benne teljesen egy faj által alkotott monodomináns foltok sem 

(hacsak ez nem jellemző a növényközösségek egészére). 

Azt a mintaméretet, amelyben a közösség összes jellemző faja előfordul minimi areának 

nevezzük. Néhány empirikusan megállapított minimi area értéket foglal össze a 4. táblázat. A 

minimi area abban az esetben viszonylag pontosan meghatározható, ha a növényállomány 

kellően homogén és nem erősen mozaikos. Kellően homogén alatt azt értjük, hogy nincsenek 

benne szabad növényzetmentes felszínek. A minimi area-t leggyakrabban egymáshoz illeszkedő 

kvadrátok segítségével határozhatjuk meg (TÖRÖK et al., 2010). Vizsgálatunkban a kvadrátok 

(cellák) egyenként 5625 m
2
 területet fedtek le.  

4. táblázat 

Néhány növényállomány minimi area-ja  

(TÖRÖK et al., 2010). 

Növényközösség Minimi area 

Erdők 200-500 m
2
 

Erdők (csak gyepszint) 50-200 m
2
 

Szárazgyepek 50-100 m
2
 

Törpecserjések 10-25 m
2
 

Kaszálórétek 10-25 m
2
 

Trágyázott gyepek 5-10 m
2
 

Gyomnövényzet 25-100 m
2
 

Mohaközösségek 1-4 m
2
 

Zuzmóközösségek 0,1-1 m
2
 

 

Tehát a választott cellaméret bőven megfelel az erdőben ajánlott minimi areának. A 200 

darab cellát bejárva, összesen 1,125 km
2
-nyi erdőterületet vizsgáltunk meg. 
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2.3. A terepi adatgyűjtés, adatrögzítés és adatfeldolgozás 

 

A terepi bejárásra hét alkalommal került sor: 2015. október 4-én, 2015. november 2-án, 2016. 

március 20-án, 2016. szeptember 24-én, 2017. szeptember 16-án, 2017. október 8-án és 2017. 

október 21-én végeztünk vizsgálatokat. A létrehozott vektorizált rácshálós réteget és a 

mintavételi cellák koordinátáit terepi GPS készülékbe helyeztük át. Követve a GPS-en a 

kvadrátok térbeli elhelyezkedését, könnyebben meg tudtuk találni azokat a terepen. A 

kvadrátokban meghatároztuk, hogy milyen cserje- és fafajok találhatóak, megmértük a 

lombkoronaszintben található fafajok mellmagassági törzsátmérőjét és átlagos értéket 

számítottunk belőle, emellett megbecsültük a lombkoronaszintben található fafajok borítását. 

Meghatároztuk a cellákban a holt fák abundancia értékét is.  

Az adatok rögzítésére Microsoft Excel táblázatkezelő programot használtunk (5. 

táblázat). Az előre elkészített táblázatba a terepi adatgyűjtés folyamata után vittük be az 

adatokat. Ebben feltüntettük: a mintavételi cellák kódját, a lombkoronaszint fafajaink magyar- és 

latin nevét, a különböző fafajok törzsének átlagos mellmagassági átmérőjét (cm), a holt faanyag 

mennyiségét, a cserjeszint fajainak magyar- és latin nevét és azok borítását. 

 

5. táblázat 

Az adatok rögzítésére használt összesítő táblázat (saját szerkesztés) 

Cella 

név 

A 

lombkoronaszint 

fafaja 

Átlagos 

törzsátmérő 

A 

lombkoronaszint 

fafaja 

Átlagos 

törzsátmérő 
Holt fa 

kód, 

pl. 

B_08 

pl. kocsányos 

tölgy / Q. robur 

és annak borítása 

cm-ben 

megadva  

pl. kocsánytalan 

tölgy / Q. petraea 

és annak borítása 

cm-ben 

megadva 

abundancia 

skála 

alapján 

 

2.4. A lombkoronaszint és cserjeszint vizsgálata 

 

A növényállományok általában nem csak horizontálisan (mintázat), hanem vertikálisan is 

tagolódnak. A növényállományokban, típusoktól függően (11. ábra), többé-kevésbé diszkréten 

egymástól elhatárolható növényzeti „rétegek”, szintek különíthetőek el. A növényállományok 

vertikális tagolódása a szintezettség. Egy erdőállományban általában elkülöníthetünk 

lombkoronaszintet (A vagy T), cserjeszintet (B vagy S), gyepszintet (C vagy H), illetve 

mohaszintet (D vagy M), továbbá az epifitonokat külön szintként is megjelölhetjük (E szint). 
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Hazai erdeinkben is gyakran előfordul, hogy a lombkoronaszint két alszintre tagolódik: alsó és 

felső koronaszintre (TÖRÖK et al., 2010). 

A lombkoronaszintet és a cserjeszintet külön vizsgáltuk. A lombkoronaszintbe a 8 m-nél 

magasabb egyedeket, a cserjeszintbe az 1-8 m magas egyedeket soroltuk (Török et al., 2010).  

 

11. ábra. Néhány fiziognómiájában eltérő növényközösség (TÖRÖK et al., 2010) 

 

2.5. A lombkoronaszint fafajainak felmérése 

 

A lombkoronaszint fafajainak felmérése cellás mintavételezés alapján történt. A GPS készüléken 

követve a kvadrátok koordinátáit celláról cellára járva meghatároztuk az ott jelenlévő fafajokat, 

átlagos törzsátmérőjüket és a fajonkénti borításukat az adott cellában. 

Az erdőleltározási módszerek általában az 5-12 cm átmérő feletti törzseket tekintik a 

faállomány részének (SZMORAD et al., 2013), ez a határérték országonként változó. Ez alapján, 

abban az esetben, ha a cserjeszintben található faj bármelyik egyedének törzs átmérője 

meghaladta az 5 centimétert, azokat szintén feljegyeztük. 

A borítás (dominancia, jele D) – azt fejezi ki, hogy a mintaterület (kvadrát) hány 

százalékát fedi le az adott növény függőleges vetülete (6. táblázat). Skálája hat fokozatú 

(HORTOBÁGYI és SIMON, 2000). 
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6. táblázat 

Borítás (dominancia) becslési skálája (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Borítási (dominancia) skála Borítás értéke 

1. 0,1-1% 

2. 1,1-5% 

3. 5,1-25% 

4. 25,1-50% 

5. 50,1-75% 

6. 75,1-100% 

 

Az egyedszám-borítás (abundancia-dominancia, jelölése: A-D) lényege, hogy borítás 

(dominancia) becsült értéket az egyedszám (abundancia) függvényében fölfelé vagy lefelé 

korrigálják. A korrigált érték két szomszédos, kötőjellel kapcsolt természetes szám, amik közül 

mindig a kisebb áll elöl. Egy-egy ilyen értéket mindig kétféleképpen kaphatunk meg. Az 

egyedszám-borítás például a következő két esetben lehet 4-5: a) Az 5-ös borítás értékének 

csökkentésével, tehát ha a borítás 5 (például 95%-os takarásnál), az egyedszám (abundancia) 

pedig kicsi (7 egyednél például 1). Ez akkor fordulhat elő, amikor a faj egyedei nagyok, tehát 

borításuk is nagy, de éppen ezért csak kevés egyed fér el a kvadrátban (HORTOBÁGYI és SIMON, 

2000). 

 

2.6. Átlagos törzsátmérő meghatározása 

 

Vizsgálatunk során a fák törzsének középátmérőjét a kerületből határoztuk meg. Mérőszalaggal 

megmértük a törzskerületet és a középátmérőt a következő képlet alapján számítottuk ki:  

𝐾 = 2𝜋𝑟 

𝑟 =
𝐾

2𝜋
 

ahol, K-kerület, r – a kör sugara, π – pi (szám) 3,14. 

Á = 2𝑟 

ahol, Á – átmérő, r – a kör sugara. 

Az lombkoronaszint egyes fajainak átalagos törzsátmérőjét, úgy kaptuk meg, hogy az 

adott kvadrátban fajonként véletlenszerűen kiválasztottunk 5-6 egyedet, megmértük a 

törzsátmérőjét, majd ezekből átlagértéket számítottunk. 

A 12. ábrán bemutatunk néhány különleges esetet, az átlalás helyének feltüntetésével. 
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A 12. 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 m 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 (VEPERDI, 2008). 

 

12. ábra. Különleges esetek kezelése az átlalás során (VEPERDI, 2008)  

 

2.7. A holt faanyag mennyiségének vizsgálata 

 

A holt faanyag mennyiségét abundancia skála alapján mértük fel és tüntettük fel az 

adattáblázatban. 

Egyedszám (abundancia, jelölése: A) – azt fejezi ki, hogy a mintaterületen (kvadrátban) 

az adott növény hány egyede nő/található meg. Értéke annál nagyobb, minél több egyeddel van 

valamely faj képviselve felvételi mintaterületen. A becslési skála 1-5-ig terjed (HORTOBÁGYI és 

SIMON, 2000): 
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7. táblázat 

Egyedszám (abundancia) becslési skálája (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Egyedszám értéke Egyedek száma a 

területen 

1. 1-10  

2. 11-100  

3. 101-1000  

4. 1001-10000  

5. 10000-nél több 

 

2.8. A cserjeszint vizsgálata 

 

A cserjeszintbe az 1-8 m magasságot elérő egyedeket soroltuk. A lombkoronaszinttel 

ellentétben itt nem mértük le minden egyed átmérőjét, hanem megbecsültük a cserjeszint 

fajainak borítás értékét. 

8. táblázat 

Borítás (dominancia) becslési skálája (HORTOBÁGYI és SIMON, 2000) 

Borítási 

(dominancia) skála 

Borítás értéke 

1. 0,1-1% 

2. 1,1-5% 

3. 5,1-25% 

4. 25,1-50% 

5. 50,1-75% 

6. 75,1-100% 

 

2.9. Felhasznált eszközözök 

 

A mintavételezés során több eszközt is felhasználtunk. Mérőszalaggal mértük meg a fa 

törzsátmérőjét (13. ábra). GPS - műholdas helymeghatározót (14. ábra), amely segítségével a 

mintavételi kvadrátok pontos helyét találtuk meg a terepen. Adatgyűjtő táblázatot, amelybe 

feljegyeztük az adatokat. Minden ismeretlen növényfajt Simon Tibor: Növényismeret című 

könyvének segítségével azonosítottunk be. 
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14. ábra. A terepi felvételezés során 

használt GPS készülék (saját felvétel) 

13. ábra. Törzsátmérő mérése 

mérőszalaggal (saját felvétel) 

 (saját felvétel) 
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III. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

3.1. A lombkoronaszint fajösszetétele 

 

A legelterjedtebb faj a lombkoronaszintet tekintve a területen a kocsányos tölgy (Quercus 

robur), amely az egész terület 77,5%-án megtalálható (155 kvadrátban), a magas kőris (Fraxinus 

excelsior) a terület 51,0%-án (102 kvadrátban), a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) a 

terület 34,5%-án (69 kvadrátban), a mezei juhar (Acer campestre) a terület 29,5 %-án (59 

kvadrátban), a közönséges nyár (Populus tremula) a terület 13,0%-án (26 kvadrátban), a 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) a terület 12,5%-án (25 kvadrátban) és a fekete nyár 

(Populus nigra) a terület 6,0%-án (12 kvadrátban) fordult elő (15. ábra). 

 

15. ábra. A lombkoronaszint fafajainak összesített %-os területi eloszlása a cellánkénti 

előfordulásuk alapján a vizsgált területen (saját szerkesztés) 

 

3.2. A cserje- és lombkoronaszint egyes növényfajainak borítási értékei 

 

A vizsgált területen megfigyeltük, hogyan oszlanak el a fa- és cserjefajok. A területen talált 

növényfajok alapján elkészítettük minden fajra, hogy mely cellákban voltak megtalálhatóak és 

ott milyen borítási értéket mutattak. Összesen 7 fafajt jegyeztük fel és elkészítettük borítási 

térképüket a mintavételi cellák szerint az egész területre (17-23. ábrák). 
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Cellánként figyelembe véve a fafajok borítási értékeit a lombkoronaszint faállományának 

faji összetételére a következő eloszlást kaptuk, százalékban kifejezve: kocsányos tölgy (Quercus 

robur) 44%, magas kőris (Fraxinus excelsior) 20%, közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 

15%, mezei juhar (Acer campestre) 9%, kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 5%, közönséges 

nyár (Populus tremula) 5%, fekete nyár (Populus nigra) 2% (16. ábra). 

 

16. ábra. A lombkoronaszint faállományának faji összetétele (saját szerkesztés) 

 

Egy geoinformatikai program segítségével elkészítettük minden faj borítási térképét a 20. 

számú erdőtag területén. A borítási értékek mellé egy színskálát rendeltünk, amely a 

lombkoronaszint esetében a zöld, a cserjeszint esetében pedig a kék szín. Minél erősebb színű 

egy cella annál nagyobb a borítási értéke. A 0-ás érték, amely a térképen szürke cellaként van 

ábrázolva azt mutatja, hogy abban a cellában nem volt megtalálható az adott fafaj. 

 

3.2.1. A lombkoronaszint növényfajainak borítási értékei 

A kocsányos tölgy (Quercus robur) a 200 mintavételi cellából 155-ben (77,5 %) fordult 

elő. A vizsgált terület egészén el van terjedve, de legnagyobb borítottságot a terület dél-keleti 

részén mutat. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 4-es fokozatú, vagyis 

kvadrátonként átlagosan 25,1-50%-os borítást mutat (17. ábra). 

44% 
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5% 
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Kocsányos tölgy

Magas kőris
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Mezei juhar
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Közönséges nyár

Fekete nyár
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17. ábra. A Quercus robur borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) a 200 mintavételi cellából 25-ben (12,5 %) fordult elő. 

Megfigyelhetően főképp a terület észak-nyugati részén van elterjedve, de mellette foltokban a 

dél-keleti részén is előfordul. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 3-as 

fokozatú, vagyis kvadrátonként 5,1-25%-os borítottságot mutat (18. ábra). 

 

18. ábra. A Quercus petraea borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) a 200 mintavételi cellából 69-ben (34,5 %) fordult 

elő. A terület dél-keleti részén mutat összefüggőbb elterjedést, ahol átlagosan 3-as fokozatú (5,1-

25%) átlagos borítottságot mutat cellánként (19. ábra). 

 

19. ábra. A Carpinus betulus borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A mezei juhar (Acer campestre) a 200 mintavételi kvadrátból 59-ben (29,5 %) fordult elő. A 

területen, az észak-keleti részen mutat összefüggő elterjedést, de emellett más részeken is 

előfordult. Átlagos borítási értéke az itt feljegyzett cellákban viszonylag alacsony, 2-es fokozatú 

(1,1-5%) (20. ábra). 

 

20. ábra. Az Acer campestre borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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Magas kőris (Fraxinus excelsior) a 200 mintavételi kvadrátból 102-ben (55 %) fordult elő. Ez a 

faj a vizsgált területen egyenletesen el van terjedve, de borítási értéke különbözik a terület egyes 

részein. Átlagos borítási értéke a vizsgált cellákban 3-as fokozatú, kvadrátonként átlagosan 5,1-

25%-os borítást mutat (21. ábra). 

 

21. ábra. A Fraxinus excelsior borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

Közönséges nyár (Populus tremula) a 200 mintavételi kvadrátból 26-ban (16 %) fordult elő. A 

területen nem mutat összefüggő elterjedési területet, megtalálható főképp az észak-nyugati és az 

észak-keleti részeken. Borítottsági átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 3-as 

fokozatú, vagyis kvadrátonként átlagosan 5,1-25%-os borítást mutat (22. ábra). 

 

22. ábra. A Populus tremula borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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Fekete nyár (Populus nigra) a 200 mintavételi cellából 12-ben (6 %) fordult elő. Ez a faj a 

területen csak az észak-keleti részen található meg. Borítási átlag értéke a vizsgált cellákban 

átlagosan 2-es fokozatú (1,1-5%) (23. ábra). 

 

23. ábra. A Populus nigra borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

3.2.2. Állományalkotó domináns fafajok 

A terület egyik állományalkotó fafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur), amely láthatóan a 

legtöbb cellában domináló fafaj. A másik állományalkotó fafaj a kocsánytalan tölgy (Quercus 

petraea), amely azokban a cellákban elterjedt és dominál, ahol a kocsányos tölgy (Quercus 

robur) nincs, vagy pedig jelentéktelen a jelenléte. Néhány cellában a magas kőris (Fraxinus 

excelsior), a közönséges nyár (Populus tremula) és egy cellában pedig a fekete nyár (Populus 

nigra) van jelen állományalkotó fajként. Elegyfajként a mezei juhar (Acer campestre) és a 

közönséges gyertyán (Carpinus betulus) van jelen (24. ábra). 

12 cellában, amelyek a 24. ábrán fehér színnel vannak jelölve nincsenek jelen fafajok. A 

G_02 és H_04 cellák és a G_03 cella nagy része erdei út és a terepen, az erdőtagon kívüli 

mezgazdasági területre estek; a C_10 cella réti terület; a B_12 cella mezőgazdaságilag 

hasznosított területre esik; a B_16, C_18 és D_20 cellák az erőtagon kívüli útra és a 17. számú 

erdőtag területére estek; a G_21, G_22, H_21 és H_22-es cellák pedig erdőirtási területen voltak 

(24. ábra). 
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24. ábra. Állományalkotó domináns fafajok (saját szerkesztés) 

 

3.3. A cserjeszint fajösszetétele 

 

Vizsgálatunk során, a mintavételi területen a cserjeszintben összesen 13 fajt jegyeztünk fel. A 

legelterjedtebb faj a közönséges mogyoró (Corylus avellana), amely a vizsgált kvadrátok 55,5%-

ában (111 kvadrátban) megtalálható. A további fajok területi eloszlása a következő: veresgyűrű 

som (Cornus sanguinea) 54,5% (109 kvadrátban), vadrózsa (Rosa canina) 40,5% (81 

kvadrátban), közönséges kutyabenge (Frangula alnus) 34% (68 kvadrátban), mezei juhar (Acer 

campestre) 31,5% (63 kvadrátban), közönséges kecskerágó (Euonymus europeaeus) 29% (58 

kvadrátban), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 27% (54 kvadrátban), fehér akác 

(Robinia pseudoacacia) 19% (38 kvadrátban), kocsányos tölgy (Quercus robur) 17,5% (35 

kvadrátban), közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 12% (24 kvadrátban), vadcseresznye 

(Prunus avium) 6,5% (13 kvadrátban), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 4% (8 kvadrában) 

és a vadkörte (Prunus pyraster) mindössze 1% (2 kvadrátban) (25. ábra). 
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25. ábra. A cserjeszint fajainak összesített %-os területi eloszlása a cellánkénti előfordulásuk 

alapján a vizsgált területen (saját szerkesztés) 

 

3.3.1. A cserjeszint növényfajainak borítási értékei 

A közönséges mogyoró (Corylus avellana) 200 mintavételi cellából 111-ben (55,5%) fordult elő. 

A területen arányosan el van terjedve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban 

átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (26. ábra). 

 

26. ábra. A Corylus avellana borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 200 mintavételi cellából 109-ben (54,5%) fordult 

elő. Az egész területen el van terjedve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban 

átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (27. ábra). 

 

27. ábra. A Cornus sanguinea borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A vadrózsa (Rosa canina) 200 mintavételi cellából 81-ben fordult elő. Az egész területen 

megtalálható, de összefüggő elterjedést a terület keleti oldalán mutat. Borítási átlag értékét 

tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os 

borítottságot mutat (28. ábra). 

 

28. ábra. A Rosa canina borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A közönséges kutyabenge (Frangula alnus) 200 mintavételi cellából 68-ban (34%) 

fordult elő. Az egész területen el van terjedve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban 

átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (29. ábra). 

 

29. ábra. A Frangula alnus borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A mezei juhar (Acer campestre) 200 mintavételi cellából 63-ban (31,5%) fordult elő. Ez a 

faj a terület keleti felében lelhető fel, de foltokban az észak-nyugati részen is található. Borítási 

átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-

os borítottságot mutat (30. ábra). 

 

30. ábra. Az Acer campestre borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) 200 mintavételi cellából 58-ban (29%) 

fordult elő. Az egész területen el van terjedve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban 

átlagosan 1-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 0,1-1%-os borítottságot (31. ábra). 

 

31. ábra. Az Euonymus europaeus borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 200 mintavételi cellából 54-ben (27%) 

fordult elő. Jellemzően a terület keleti oldalán elterjedt. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált 

cellákban átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (32. 

ábra). 

 

32. ábra. A Crataegus monogyna borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A fehér akác (Robinia pseudoacacia) 200 mintavételi cellából 38-ban (19%) fordult elő. 

Ez a faj főképp az erdei út mentére volt betelepítve, de mivel invazív fajnak számít sajnos 

találtunk már néhány egyedet az erdő bentebbi részeiben is, főképp az erdőirtások helyén. 

Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 1-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 

0,1-1%-os borítottságot mutat (33. ábra). 

 

33. ábra. A Robinia pseudoacacia borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A kocsányos tölgy (Quercus robur) 200 mintavételi cellából 35-ben (17,5%) fordult elő. 

Elvétve az egész területen el volt terjedve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban 

átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (34. ábra). 

 

34. ábra. A Quercus robur borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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A közönséges gyertyán (Carpinus betulus) 200 mintavételi cellából 24-ben (12%) fordult 

elő. Főképp a terület dél-keleti részében mutat összefüggő elterjedési területet, de a terület más 

részén is előfordul elvétve. Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 2-es 

fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat (35. ábra). 

 

35. ábra. A Carpinus betulus borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A vadcseresznye (Prunus avium) 200 mintavételi cellából 13-ban (6,5%) fordult elő 

Borítási átlag értékét tekintve a vizsgált cellákban átlagosan 1-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 

0,1-1%-os borítottságot mutat. Főképp terület dél-nyugati részén elterjedt (36. ábra). 

 

36. ábra. A Prunus avium borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 



47 

 

A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 200 mintavételi cellából 8-ban fordult elő. 

Kisebb összefüggő elterjedési területe a dél-keleti részen volt. Borítási átlag értékét tekintve a 

vizsgált cellákban átlagosan 2-es fokozatú, vagyis kvadrátonként 1,1-5%-os borítottságot mutat 

(37. ábra). 

 

37. ábra. A Quercus petraea borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 

 

A vadkörte (Pyrus pyraster) 200 mintavételi cellából 2-ben fordult elő a H_06-os és a 

H_22 cellákban, ahol egy-egy egyedet jegyeztünk fel (38. ábra). 

 

38. ábra. A Pyrus pyraster borítási értéke az adott területen (saját szerkesztés) 
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3.4. A holt fa jellemzői 

 

A holt fák aránya a kvadrátokban nem volt számottevő, kvadrátonként 1-2 egyedet 

találtunk. Az álló és fekvő holt fákat nem vizsgáltuk külön. A becslésükre abundancia skálát 

használtunk. Összesen 55 cellában jegyeztünk fel holt fa egyedet, amelyekben 1-es szintű 

abundancia értéket mutattak. Az elkészített térkép alapján elmondható, hogy holt fák viszonylag 

arányosan el vannak terjedve az egész területen. (39. ábra). 

Az abundancia értékeknek megfelelően színskálát rendeltünk melléjük. A sárga szín azt 

mutatja, hogy jelen vannak holt fák a cellákban 1-es fokozatú egyedszám értékkel. A 0-s érték 

amely mellé nem rendeltünk semmilyen színt, ez azt mutatja, hogy a cellába nem találtunk holt 

fát (39. ábra). 

 

39. ábra. A holt fák abundancia értéke a területen (saját szerkesztés)  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Erdeink jelenlegi területe, állapota több évszázados emberi tevékenység során alakult ki. 

Nagydobrony életében mindig fontos szerepet játszott az erdő.  

Vizsgálatunk a Nagydobronyi Erdészet 20. sz. erdőtagjának egész területén történt, amely 

a 2009-ben kialakított Tiszamelléki (Pritiszjanszkij) Tájvédelmi Körzet területéhez tartozik. Az 

adatgyűjtést 2015-2017 között végeztük el. A faállomány szerkezetét, összetételét és annak 

tulajdonságait mértük fel az erdőtag területén. Az állapotfelmérés 75x75 m nagyságú kvadrátok 

alapján történt. Összesen 200 kvadrátban végeztük el a vizsgálatokat, ahol 20 növényfajt 

azonosítottunk be a cserje és a lombkoronaszintben együttvéve. A lombkoronaszintben összesen 

7 fafajt találtunk, amelyekről a következőket állapítottuk meg: a kocsányos tölgy (Quercus 

robur) a terület 77,5%-án elterjedt, cellánként átlagos borítása 4-es fokozatú (25,1-50%), az 

egész állomány 44%-át alkotja; ezt követte a magas kőris (Fraxinus excelsior), amely a terület 

51%-án elterjedt, cellánként átlagos borítása 3-as fokozatú (5,1-25%), az egész állomány 20%-át 

alkotja; a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) a terület 34,5%-án elterjedt, cellánként átlagos 

borítása 3-as fokozatú (5,1-25%), az egész állomány 15%-át alkotja; a mezei juhar (Acer 

campestre) a terület 29,5%-án elterjedt, átlagos borítása cellánként 2-es fokozatú (1,1-5%), az 

egész állomány 9%-át alkotja; a közönséges nyár (Populus tremula) a terület 13%-án elterjedt, 

átlagos borítása cellánként 3-as fokozatú, az egész állomány 5%-át alkotja; a kocsánytalan tölgy 

(Quercus petraea) a terület 12,5%-án elterjedt, átlagos borítása cellánként 3-as fokozatú, az 

egész állomány 5%-át alkotja; a fekete nyár (Populus nigra) a terület 6%-án elterjedt, átlagos 

borítása cellánként 2-es fokozatú és az egész állomány 2%-át alkotja.  

A cserjeszintben összesen 13 fajt találtunk meg, amelyek közül legelterjedtebb a területen 

a közönséges mogyoró (Corylus avellana) a terület 55,5%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a 

cellákban 2-es fokozatú (1,1-5%); ezt követi a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), amely a 

terület 54,5%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú (1,1-5%); a vadrózsa 

(Rosa canina)a terület 40,5%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú (1,1-

5%); a közönséges kutyabenge (Frangula alnus) a terület 34%-án elterjedt, átlagos borítási 

értéke a cellákban 2-es fokozatú (1,1-5%); a mezei juhar (Acer campestre) a terület 31,5%-án 

elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú (1,1-5%); a közönséges kecskerágó 

(Euonymus europaeus) a terület 29%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 1-es 

fokozatú (0,1-1%); az egybibés galagonya (Crataegus munogina) a terület 27%-án elterjedt, 

átlagos borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú, a fehér akác (Robinia pseudoacacia) a terület 

19%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 1-es fokozatú (0,1-1%), a kocsányos tölgy 
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(Quercus robur) a terület 17%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú, a 

vadcseresznye (Prunus avium) a terület 6,5%-án elterjedt, átlagos borítási értéke a cellákban 1-es 

fokozatú (0,1-1%) a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) a terület 4%-án elterjedt, átlagos 

borítási értéke a cellákban 2-es fokozatú;és végül a vadkörte (Pyrus pyraster) a terület mindössze 

1%-án található meg.  

Felmértük a hol fák jelenlétét is a területen. Összesen 55 cellában jegyeztünk fel holt fa 

egyedet, amelyekben 1-es szintű abundancia értéket mutattak és viszonylag arányosan el voltak 

terjedve az egész területen. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Територія лісів сучасності утворилася при багаторічному діяльності людини. У 

житті с. Велика Добронь ліси завжди відгравали важливу роль. 

Дослідження було проведено на ділянці №20 Великодобронського лісового 

господарства, який відноситься до Притисянського Ландшафтного парку утвореного в 

2009 році. Збір даних було проведено у 2015-2017 роках. Було досліджено структуру лісів, 

їх склад та властивості на визначеній ділянці. Оцінки стан були проведені в квадратах 

площею 75x75 метрів. Усього в 200 квадратах були проведені дослідження, в яких ми 

змогли визначити 20 видів деревних та кущових рослин. В деревному ярусі ми знайшли 7 

видів, з яких ми визначили наступне: черешчатий дуб (Quercus robur) розповсюджений на 

77,5% території, середній рівень покриву на ділянках 4-го рівня (25,1-50%) і складає 44% 

від усіх дерев; наступним іде ясен звичайний (Fraxinus excelsior) який розповсюджений на 

51% досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 3-го рівня (5,1-25%) і 

складає 20% від усіх дерев; граб звичайний (Carpinus betulus) розповсюджений на 34,5% 

досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 3-го рівня (5,1-25%) та 

складає 15% від усіх дерев; клен польовий (Acer campestre) розповсюджений на 29,5% 

досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня (1,1-5%) та 

складає 9% від усіх дерев; осика (Populus tremula) розповсюджена на 13% досліджуваної 

території, середній рівень покриву на ділянках 3-го рівня та складає 5% від усіх дерев; дуб 

скельний (Quercus petraea) розповсюджений на 12,5% досліджуваної території, середній 

рівень покриву на ділянках 3-го рівня та складає 5% від усіх дерев; тополя чорна (Populus 

nigra) розповсюджений на 6% досліджуваної території, середній рівень покриву на 

ділянках 2-го рівня та складає 2% від усіх дерев.  

На ярусі чагарників ми знайшли 13 видів, найрозповсюдженішим серед яких 

являється ліщина звичайна (Corylus avellana) розповсюджена на 55,5% досліджуваної 

території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня (1,1-5%); наступним іде дерен-

свидина (Cornus sanguinea), яка  розповсюджена на  54,5% досліджуваної території, 

середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня (1,1-5%); шипшина звичайна (Rosa canina) 

розповсюджена на 40,5% досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 2-

го рівня (1,1-5%); крушина ламка (Frangula alnus) розповсюджена на 34% досліджуваної 

території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня (1,1-5%); клен польовий (Acer 

campestre) розповсюджений на 31,5% досліджуваної території, середній рівень покриву на 

ділянках 2-го рівня (1,1-5%); бруслина європейська (Euonymus europaeus) розповсюджена 
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на 29% досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 1-го рівня (0,1–1%); 

глід одноматочковий (Crataegus munogina) розповсюджений на 27% досліджуваної 

території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня; робінія звичайна (Robinia 

pseudoacacia) розповсюджена на 19% досліджуваної території, середній рівень покриву на 

ділянках 1-го рівня (0,1–1%); черешчатий дуб (Quercus robur) розповсюджений на 17% 

досліджуваної території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня; черешня (Prunus 

avium) розповсюджена на 6,5% досліджуваної території, середній рівень покриву на 

ділянках 1-го рівня; дуб скельний (Quercus petraea) розповсюджений на 4% досліджуваної 

території, середній рівень покриву на ділянках 2-го рівня і на кінець груша лісова (Pyrus 

pyraster) розповсюджена тільки на 1% досліджуваної території.  

Також дослідили наявність мертвих дерев на визначеній ділянці. Усього ми 

знайшли 55 мертвих дерев, які показували 1-й рівень розповсюдженості і відносно 

рівномірно були розподілені на цілій досліджуваній території.  
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1. melléklet 

Közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) 

 

 

2. melléklet 

Veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 
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3. melléklet 

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 

 

 

4. melléklet 

Erdőirtás 
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5. melléklet 

Mezei juhar (Acer ampestre) 

 

6. melléklet 

Álló holt fa 

 


