Cseres-tölgyesben kialakított lékek növényzetének
vizsgálata a Dudlesz-erdő területén
FEHÉR ADÉL erdőmérnök hallgató
SOPRONI EGYETEM, ERDŐMÉRNÖKI KAR
Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben hazánkban és
nemzetközileg is egyre fontosabb feladattá
vált az erdők rendeltetésének sokoldalú
hasznosítása és a természetes folyamatok
megvalósulásának biztosítása. A folyamatos
erdőborítást célzó üzemmódok biológiai
sokféleségre, illetve gazdálkodásra gyakorolt
hatásának kutatása mind természetvédelmi,
mind erdőgazdálkodási szempontból fontos.
A lékregenerációval kapcsolatos hazai
kutatások többsége főként bükkösökre, illetve
üde erdőtársulásokra vonatkozik. Munkám
során egy ilyen szempontból kevésbé kutatott
erdőtársulás, a cseres-kocsánytalan tölgyes
lékregenerációját
vizsgáltam,
kiemelt
tekintettel a megjelenő újulatra és az azt
potenciálisan veszélyeztető gyomfajokra.

4. ábra: A csertölgy újulata a mintakörben
A csertölgy újulatának lékbeli eloszlását
vizsgálva a léken belül nem volt szignifikáns
eltérés az egyes vizsgálati egységek között,
csupán az erdőállomány alatt mintakörökben
fordult elő a csertölgy szignifikánsan kisebb
egyedszámban (p < 0,05) (5. ábra).

A statisztikai elemzés a lékek és a
lékekben megjelenő növényzet jellemzői között
mindössze csak egy esetben mutatott ki
szignifikáns korrelációt; a hagyásfák száma
negatívan korrelált a lékekben megjelenő földi
szeder borításával (r = - 0,7257, p = 0,0088)
(8. ábra).
A lékek egyéb jellemzői (átlók hossza,
lékterület, lékalak), illetve a lékekben
megjelenő újulat és gyomosító fajok száma
vagy borítása között nem volt szignifikáns
kapcsolat.
A lékregeneráció
jellemzéséhez
a
lékekben megjelenő növényfajokat a Borhidi
féle szociális magatartási típusok szerint
értékeltem, a 2 éves és a 4 éves lékek
növényzetét
összehasonlítva.
Először
darabszámuk
(csoportrészesedésük)
majd
borításuk (csoporttömegük) alapján (9. ábra).
A 2 és 4 éves lékek növényzetét
összehasonlítva látható, hogy a fajösszetételt
vizsgálva mindkét csoportban a generalista és a
természetes zavarástűrő fajok a dominánsak. A
fajok borításával súlyozott csoporttömeg
diagramok azonban a 4. évre a természetes
kompetitorok arányának jelentős növekedését
mutatják.
2 éves lékek

1. ábra: A vizsgálati terület: a Sopron 9A és
9B erdőrészletek

Anyag és módszer
Vizsgálataimat a Fertőmelléki-dombsághoz tartozó Dudlesz-erdő Natura 2000-es
terület átalakító üzemmódban kezelt 9A és 9B
erdőrészleteiben végeztem (1. ábra). 2016-ban,
öt 2 éves és öt 4 éves lék felmérésében vettem
részt. A lékekben É-D és K-Ny irányú átlókat
jelöltem ki, amelyek az erdőállományba 5
méter mélyen nyúltak be (2. ábra). Az átlókon
két mintakör kihagyásával 80 cm átmérőjű
mintaköröket fektettem le, amelyekben
feljegyeztem az előforduló fajok borítási
értékeit és az újulati fajok egyedszámát. Az
egész lékre vonatkozóan feljegyeztem az átlók
hosszát, a hagyásfák számát, a cserje- és
gyepszint összborítását, az újulat fajait és
borítását, valamint az erdészetileg jelentős
gyomfajok borítási értékeit. Az eredmények
kiértékelését Spearman féle rangkorrelációval
és Friedman teszttel végeztem.

5. ábra: A csertölgy újulatának megjelenése a
lékek vizsgálati egységeiben

A lékekben megjelenő gyomosító fajok
közül a siska nádtippan (Calamagrostis
epigeios) és a földi szeder (Rubus fruticosus)
volt a legjelentősebb, mind gyakoriságuk, mind
pedig borításuk tekintetében (6-7. ábra).

4 éves lékek

Jelmagyarázat: AC (-3): tájidegen, agresszív kompetitorok; C
(5): természetes kompetitorok; DT (2): zavarástűrő növények;
G (4): generalisták; NP (3): természetes pionírok; I (-1):
meghonosított és kivadult haszonnövények, RC (-2): a honos
flóra ruderális kompetitorai; S (6): specialisták; W (1): honos
gyomfajok

6. ábra: A tíz leggyakoribb gyomosító faj
előfordulása a lékekben

9.ábra: A 2 és 4 éves lékben előforduló
növényfajok szociális magatartás típusainak
csoportrészesedése és csoporttömege a fajok
megoszlása és borítása szerint

Összegzés

2. ábra: A lék vizsgálati egységei

Eredmények

7. ábra: A tíz leggyakoribb gyomosító faj
borítása a lékekben

A lékekben leggyakrabban előforduló
fafaj a csertölgy (Quercus cerris) volt,
magoncai mind a tíz lékben előfordultak (3-4.
ábra). Ezen kisebb egyedszámban a mezei
juhar (Acer campestre) és a közönséges
gyertyán (Carpinus betulus) is megjelent, a
többi fafaj újulatának borítása csak 1% alatti
értéket ért el.

Tapasztalataim alapján a Dudlesz-erdő
általam vizsgált lékjei méretük, tájolásuk és
alakjuk szerint is kedvezőnek bizonyultak az
újulat fejlődése szempontjából. A lékekben a
csertölgy jelentős újulata van jelen, amelynek
fejlődését a gyomosító fajok jelentősen nem
hátráltatják.
A lékekben megjelenő fajok szociális
magatartás típusait vizsgálva kiemelkedő a
generalista fajok száma és borítása, emellett a 4
éves lékekben a csertölgy újulatának
köszönhetően a természetes kompetitorok
aránya is magas. Mindkét korú lékekben
viszonylag magasabb borítással megjelennek a
ruderális kompetitok, elsősorban a siska
nádtippan, amelyet mechanikai ápolással
kontrolálnak.
A statisztikai elemzés szerint a lékekben
található hagyásfák jelentősen csökkentik a földi
szeder borítását, ezáltal és makktermő
képességük által is hozzájárulnak az újulat
fejlődéséhez.

Köszönetnyilvánítás

3. ábra: A tíz leggyakoribb fafaj újulatának
előfordulási gyakorisága a lékekben

8. ábra: A hagyásfák száma és a lékekben
megjelenő földi szeder borítása közötti
összefüggés
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