A meszes homoki erdőssztyepp-komplex recens vegetáció-dinamikájának leírása,
különös tekintettel a kocsányos tölgy természetes újulatára
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Eredmények
Kimutattuk, hogy a Felső-Kiskunságban a homoki erdőssztyeppkomplexben mindhárom, jellemző termőhelytípus-változat esetében
megjelenhet és meg is maradhat a kocsányos tölgy újulata, amen�nyiben rendelkezésére áll a megfelelő mikro-élőhely. A megmaradó-túlélő tölgy újulat – termőhelytől függetlenül – a külső és belső erdőszegélyekben, lékekben, cserjésekben, tisztásokon található
alacsonyabb cserje egyedek védelmében volt megtalálható. Ezek az
alacsony cserjék a nyári időszakban a talajfelszínt árnyalják, így hatékonyabban őrzik meg a talaj víztartalmát, mint a nyílt gyepek (nyári időszakban erős párolgás) vagy a zárt lombszintű erdők (nyáron
erős párologtatást végeznek a fák, illetve az intercepciós veszteség is
magas). Emellett az alacsony cserjésekben található az a félárnyék,
amely a tölgycsemetének optimális fényellátást és mikroklímát biztosít. Ezen felül feltételezzük azt is – bár kizárásos kísérletet nem
végeztünk, így ez a hipotézis még jövőbeli tesztelésre vár –, hogy a
cserjék valamelyest védelmet nyújtanak a vadrágás, legelés ellen.
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Anyag és módszer
A felső-kiskunsági homoki erdőssztyepp-tölgyeseknek még a mai napig is otthont adó két erdőtömbben
(Peszéri-erdő, Kunbaracsi-erdő) végeztük a vizsgálatainkat. A dinamikai jellegzetességek megismeréséhez olyan élőhely-komplexre van szükség, melyben
kellő kiterjedésben és változatosságban találhatóak
meg a homoki erdőssztyeppet felépítő élőhelytípusok.
2016-ban komplex jellemzést végeztünk 15 élőhelytípusra, mely keretében 45 helyszínen készítettünk
részletes botanikai és talajtani jellemzést. A homoki
erdőssztyepp három termőhelytípus-változatát vizsgáltuk (buckatetők: ESZT Y-TVFLN-FH-ISE-DH,
köztes homoki termőhelyek: ESZTY-VALT-HHSE-H, buckaközi laposok: ESZTY-IDOSZ-HH/R*SE-HA). *A HH/R kód a réti talajra ráfúvott humuszos homokot takarja.
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Problémafelvetés
Hazánk meszes homoki erdőssztyepp-tölgyes
élőhelye – amely része a ’91I0* Euro-szibériai
erdőssztyepp-tölgyesek’ Natura 2000 élőhelytípusnak – az utóbbi két évszázadban a kipusztulás szélére sodródott. Napjainkban a Duna-Tisza
közi homoki erdőkben nem újul maga alatt a kocsányos tölgy, amely az élőhely védelmével, illetve akár középtávú fenntartásával kapcsolatban is
komoly kérdéseket vet fel. Ezen munkánkban a
tölgyeseket is tartalmazó észak-kiskunsági homoki erdőssztyepp élőhely-komplexek vegetáció-dinamikai modelljét vázoljuk fel, rámutatva arra,
hogy a homoki erdőssztyepp-tölgyes élőhelytípus
hosszútávú fennmaradása milyen egyéb (nem
tölgyes) élőhelytípusok védelmével biztosítható.

mennyisége Minimális

Színes pontok jelentése:
Kocsányos tölgy (Quercus robur)
Hazai nyár (Populus alba-canescens csoport)
Nyír (Betula pendula)

Vitális tölgy újulat
kialakulására
alkalmas alacsony
cserjés

Galagonya (Crataegus monogyna)
Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
Fenyő (Pinus sylvestris, P. nigra)

Az ábrán szereplő
‚cserje’ alatt értett
fajok:
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
Salix rosmarinifolia
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Makk eredetű középkorú tölgyfa, jobboldali bozótban vitális tölgy
újulat.
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Fiatal tölgyek egy idős galagonyabokor cserjeszoknyájában.
Az alacsony cserjés kialakulását időszakos visszavágással is lehet
segíteni, amely során a már meglévő tölgy egyedek megerősödését és újak fejlődését lehet segíteni.

Hazai nyáras

Homoki sztyepprét

Fiatal hazai nyáras

Bolygatás nélkül
igen perzisztens

?
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Idős tölgyes

Idős tölgyes.
A zárt tölgyesekben gyakran alakul ki sűrű cserjés. Nyíltgyepi
fajok nem találhatóak az aljnövényzetben, mely a homoki
erdőssztyepp-erdők zárt típusának egyik fontos jellemzője.
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Összedőlő nyíres.
A kocsányos tölgynek ezen az időszakos többletvízhatásnak kitett termőhelyen is csak az alacsony cserjésekben alakul ki megmaradó-túlélő újulata.
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Összedőlő nyíres alatt kialakult cserjés szegélyében újuló tölgy.

A megújulás módját még
nem ismerjük!

Idős tölgyes üde termőhelyen.

