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Bevezetés 
 

A természetes bolygatások alapvető és meghatározó szerepet játszanak az erdők 

dinamikájában, megújulásában. Ezek a zavarások lehetnek különböző mértékűek és 

gyakoriságúak. Egyik fontos közös tulajdonságuk, hogy a lombkorona záródása 

megváltozik, lékek nyílnak, ezáltal más, eddig alászorult növények is esélyt kaphatnak az 

érvényesülésre. Faállomány esetében például a bükk fajok (Fagus spp.), a jegenyefenyő 

(Abies alba Mill.) stb. Lágyszárúak esetében pedig a nagyobb kiterjedésű bolygatások 

esetében a magbankból felnövekvő pionír, bolygatásjelző fajok, például a nagy csalán 

(Urtica dioica L.), a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) stb. 

Ezekbe a természetes erdődinamikai folyamatokba az emberi tájhasználat, s kiemelten az 

erdőgazdálkodás évszázadok óta beleszól. Ezáltal a mindenkori társadalmi elvárásoknak és 

erdészeti kultúrának megfelelően megváltoztatja az erdők szerkezetét, természetességét, 

faállomány-összetételét (Bengtsson és mtsai., 2000), egyúttal közvetlen csökkentik a 

biodiverzitást (Bartha és Gálhidy, 2007). Legnagyobb problémát az erdőciklusba való 

beavatkozás jelenti. A legdrasztikusabb változást a vágáskorok alkalmazása okozza: a 

biológiai élettartam felét se kitevő vágáskort elért fákat és ezáltal a potenciális holtfákat 

nagy területen egy időben eltávolítják a rendszerből. Ezen okok miatt nem tekinthetők egy 

tarvágás hatásai egy nagy kiterjedésű széldöntéssel vagy erdőtűzzel egyenértékűnek. Az 

állomány általában homogén, a kifejezetten idős egyedek hiányoznak. 

Az erdőrezervátumokban, őserdőkben (ember által háborítatlan) folyó kutatások célja a 

dinamikai folyamatok megértése. Erdőrezervátum kutatások már a XIX. században 

megkezdődtek, az 1920-as évektől kezdve nagy intenzitással folytatódnak; mindennek 

ellenére viszonylag kevés kvantitatív adat áll rendelkezésünkre (Firm és mtsai., 2009), 

mivel csupán az elmúlt 20-30 évben figyeltek fel a természetes bolygatások fontosságára 

az ökológusok (Trotsiuk és mtsai., 2012). A folyamatokat még nem értjük teljesen, épp 

ezért ilyen típusú alapkutatásokra még jócskán szükség van. 

Ezen adatok, tapasztalatok és a leromlott gazdagsági erdők közötti kapcsolatot a 

természetközeli erdőgazdálkodás teremti meg. Egyelőre még nem sikerült egy univerzális 

módszert kifejleszteni, de vannak törekvések, javaslatok a minél inkább természetszerű 

gazdasági erdők létrehozására (Fidej és mtsai., 2016, Nagel és mtsai., 2014); ahol a 

természetes folyamatoknak szabadabb érvényesülését tesszük lehetővé, ezáltal 

elkerülhetőek lennének a nagy volumenű természetes bolygatások, az állomány növekvő 

rezisztenciája miatt. 
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Dolgozatomban áttekintem a természetes bolygatások típusait, európai és magyarországi 

megjelenésüket; majd a hazai viszonylatban leginkább érintett bükk (Fagus sylvatica L.) 

dominálta őserdők jellemző dinamikáját; végül – saját munkám alapján – a hazai erdőket 

ért legutóbbi intenzív természetes bolygatás hatásait és okait vizsgálom egy börzsönyi 

mintaterületen.  

 

A téma kifejtése 
 

Természetes bolygatások Európában 

Definíció szerint bolygatásnak azokat a jelenséget nevezzük, amelyek időben relatíve 

elkülönült események, melyek megbontják az ökoszisztéma, közösség vagy populáció 

szerkezetét és megváltoztatják a források elérhetőségét, vagy a fizikai környezetet (Pickett 

és White, 1985). 

Természetes bolygatások a Föld minden erdejében jelen vannak, csak különböző 

mértékben, sőt tájegységenként változhat az intenzitása, gyakorisága (Aszalós és mtsai., 

2001). 1950 és 2000 között Európában 35 millió m3 faanyagra becsülik a természetes 

bolygatások által okozott károk mértékét (Schelhaas és mtsai, 2003). Néhány évente 

ismétlődő jelenségekről van szó, akár azonos területeken.  

Az egyre gyakrabban ismétlődő és egyre nagyobb volumenű ilyen jellegű károknak a 

hátterében a globális felmelegedés okozta klímaváltozás is jelentős szereppel bírhat. 

Történeti szempontból nézve pedig az is egy érzékenyítő tényező lehet, hogy a 

világháborúk idejére eső intenzív fahasználatok után ültetett állományok idősödnek, 

ráadásul ezen erdők döntő többsége ültetvényszerűen lett kialakítva, nem olyan 

területeken, ahol természetes körülmények között előfordulna (pl. lomberdők termőhelyére 

ültetett lucfenyvesek). 

Schelhaas és mtsai. (2003) összefoglaló tanulmánya az elmúlt két évszázad európai léptékű 

(Oroszország nélküli) természetes bolygatásait összegezte. Az ő kategorizálásukat és 

felosztásukat fogom követni ebben az alfejezetben. Az adatok is szintén Schelhaas és 

mtsai. (2003)-tól származnak. 

Erdőtüzek. Leginkább a mediterráneumra és a boreális erdőkre jellemző jelenség, mely 

fontos része a természetes erdődinamikának (egyes nyitvatermők életciklusához 

elengedhetetlen). Az általuk Közép- Pannon-régiónak nevezett területeken (Romániától 
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Lengyelországig terjedő vonalban) is relatíve az erdők nagy százaléka (13%) érintett. 

Habár igyekszünk az erdőtüzek kialakulását meggátolni (ami nem előnyös dolog, ha a 

természetes folyamatokat tartjuk szem előtt), összességében növekvő tendenciát mutat az 

erdőtüzek száma és kiterjedése, ami arra enged következtetni, hogy ez már több, mint ami 

a természetes erdőkben jelen lenne. 

Hókárok. Európában a többihez képest elenyésző mértékű. 

Biotikus károk. Különböző kártevők által okozott nagymértékű károsodás. Példának lehet 

hozni a betűzőszút (Ips typographus), ami a faszerkezet károsításával csökkenti a 

megtámadott fák vihar elleni rezisztenciáját; vagy a gyapjaslepke fajokat (Lymantria spp.), 

vagy akár a szürke mókust (Sciurus carolinensis) ami – Nagy-Britanniából Olaszországba 

telepítve – pár évtizeden belül akár a magyar bükkösöket is veszélyeztetni fogja (Standovár 

T., szóbeli közlés). 

Viharkárok. Atlantikus-, Alpesi-, és Közép- Pannon-régiókra jellemző, leginkább a 

hegyvidéki területekre. Északabbi részeken az ilyen viharok kevesebb kárt okoznak, mint 

Közép-Európában. Szintén egyre növekvő tendenciát mutat az előfordulása: az elmúlt 60 

évben ugrásszerűen megnövekedett. Ebbe a kategóriába tartoznak a hazánkban domináns 

abiotikus természetes bolygatások: a széldöntés és a jégtörés. A későbbiekben ezekről lesz 

szó. 

Ahogy a biotikus károknál látszik, ezen tényezők kombinálódhatnak is. Erre még egy hazai 

példa az 1999-es széldöntés, ami a pár évvel korábbi jégtörött területek peremein is okozott 

károkat, mert a kialakult lékek marginális egyedeibe könnyen bele tudott kapni a szél 

(Aszalós és mtsai, 2001). Ezen károk oka a klímaváltozáson túl az erdőgazdálkodóknál 

keresendő. Az európai szintű erdőirtás után az újraerdősítés sok helyen a gazdasági 

érdekeknek legjobban megfelelő tűlevelű (Schelhaas és mtsai, 2003), akár tájidegen fajok 

monokultúráival történt, ami csökkent ellenálló képességet okozott, megváltoztatta a 

mikroklímát, lerontotta a talajt.  

Európának fel kell készülni a (közel)jövőben bekövetkező egyre nagyobb mértékű és 

intenzívebb természetes bolygatásokra, és ökológusokkal, természetvédelmi 

biológusokkal, erdészekkel stb. kooperálva ki kell dolgozni a megfelelő fenntartható 

erdőgazdálkodási módot, amely nem hagyja figyelmen kívül a természetes folyamatokat, 

vagy legalábbis nagyobb hangsúlyt fektet rá. 
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Természetes bolygatások és lékdinamika a mérsékelt öv bükk dominálta 

erdőrezervátumaiban 

Néhány európai erdőtípus a legveszélyeztetettebbek között van a világon: 0,2%-a a Közép-

Európai lombhullató erdőknek van relatív természetes állapotban (Bengtsson és mtsai., 

2000). Különböző erdőtípusok eltérő dinamikai rendszerekkel rendelkeznek: például más 

mértékben fogékonyak a természetes bolygatásokra (Bengtsson és mtsai., 2000). 

Legjobban kutatott, és legjobban megismert dinamikája a bükkösöknek van. 

Általános jellemzők 

Az európai bükk (Fagus sylvatica L.) a szubmontán és montán zónákban fordul elő 

(eltekintve az edafikus elterjedéstől). Minden alapkőzeten meg tud telepedni. A talaj 

kémhatását tekintve enyhén savastól a bázikus talajok irányába terjed a tűréshatára. 

Degradált bükk erdők talajának kémhatása jellemzően savas irányba tolódik, és tűlevelű 

erdőkre jellemző lágyszárúak jelennek meg (Standovár és Kenderes, 2003). Magasabb 

tengerszint feletti magasságokban a F. sylvatica fokozatosan elegyedni kezd tűlevelűekkel: 

a Kárpátok esetében a közönséges jegenyefenyővel (Abies alba Mill.) és a közönséges 

lucfenyővel (Picea abies Link.) (Standovár és Kenderes, 2003). 

Az eddigi európai kutatások leginkább a közép-európai hegységek (Kárpátok, Dinári-

hegység stb.) leginkább csak kutatási célokból látogatható háborítatlan jegyefenyves-

bükköseiben vizsgálták az emberi beavatkozásoktól abszolút mentes elsődleges őserdők 

dinamikáját. E kutatások célja az lenne, hogy a feltárt természetes folyamatokat a 

természetközeli erdőgazdálkodás minél hűebben utánozhassa. Az állományok szerkezetileg 

és összetételükben is heterogének. Egy úgynevezett rotált szigmoid görbe rajzolható több 

eredmény szerint is (pl. Trotsiuk és mtsai., 2012), az átmérőosztályok és gyakoriságuk 

függvényében a bükk domináns őserdők esetében (1. ábra). Ez az eloszlás biológiailag 

ésszerűbb, mint a negatív exponenciális eloszlás lenne. Nagyon kicsi területeken, akár 1 ha 

alatt is ki lehet ezt mutatni.  
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1. ábra. Az átmérőosztályok (DBH classes) és a törzsszám hektáronkénti logaritmusa (log10( number of 

stems per ha)) közti rotált szigmoid görbe  az Uholka erdőrezervátumból (Trotsiuk és mtsai., 2012).  
 

Általánosságban a háborítatlan bükkös őserdők jellemzői a következők: a fák jelentős része 

életben van, sok, nagytermetű idős fa van, az újulat jelenléte mellett, a lombkorona 

többszintű és az életkoreloszlásokban nagy variáció figyelhető meg (Trotsiuk és mtsai., 

2012; Bartha és Gálhidy, 2007). Ezekben a típusú erdőkben leginkább az endogén (1-2 

egyed pusztulásával járó), kis kiterjedésű lékdinamika a legjelentősebb. 

 

Magát a lék (gap) megnevezést először A. S. Watt 1947-ben arra használta, hogy leírjon 

egy olyan szituációt, amelyben egy lombkoronaszintet alkotó egyed elpusztulásával új, 

eddig alászorult egyedek fogják a lombkoronaszintben pótolni a keletkezett hiányt (Pickett 

and White, 1985). Negatív exponenciális görbe rajzolható a lékméret és a lékméret 

gyakorisága között (Bottero és mtsai. 2011, Garbarino és mtsai., 2012 stb.): a 

leggyakoribbak a kis kiterjedésű lékek, majd a lékméret növekedésével exponenciálisan 

csökken a lékek gyakorisága (2. ábra) A lékek nagyságuk és térbeli eloszlásuk szerint 

variálva mozaikosan jelennek meg. 
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2. ábra. A lék területe (canopy gap area) és a gyakoriságuk közti (frequency) összefüggés a Perucica 

erdőrezervátumban Nagel és Svoboda. (2008) vizsgálata alapján. 
 

A lékek méretének döntő befolyása van a dinamikára. A kis- és közepes méretű lékek 

kialakulása a közép-európai régió erdeiben a leggyakoribb természetes bolygatás, melyet 

leggyakrabban az egyes egyedek biotikus okokra visszavezethető pusztulása és széldöntés 

(Schelhaas és mtsai, 2003) okoz. A nagy kiterjedésű és intenzív természetes bolygatások, 

nagyon ritkának számítanak (Nagel és mtsai., 2007). A lékek kiterjedésének nagysága 

meghatározza a dinamikai folyamatokat: eltérő változások zajlanak le különböző méretű 

lékek esetén (Pickett és White, 1985). 

Kis kiterjedésű lékek  

A kis kiterjedésű lékek a legkisebb volumenű természetes bolygatásként értelmezhetőek 

(Pickett és White, 1985). A jelenség hátterében az egyes egyedek pusztulása áll, amelyet 

okozhatnak például patogének.  

Kis lékek esetében nem nő meg számottevően az újulat szintjére jutó fény mennyisége, 

ezért az A. alba-nál gyorsabban növő F. sylvatica csemeték lékkitöltő szerepe nagyobb 

valószínűségű a fiatalos szintjén (Nagel és mtsai., 2010). Az A. alba viszont jobban tűri az 

árnyékot a F. sylvatica-hoz képest, és jobban, hosszabb ideig képes az idősebb fák 

elnyomását tűrni. Több léknyílási, záródási ciklusnak kell lejátszódnia, ahhoz, hogy a felső 

lombkoronaszintet elérje egy-egy egyed. F. sylvatica esetében több évtizedes elnyomás 

előzi meg ezt: átlagosan 177 év (Trotsiuk és mtsai., 2012). A F. sylvatica és az A. alba 

eltérő mértékű árnyéktűrése játszik fontos szerepet abban, hogy melyikőjük tölti be a léket, 

ezáltal az állomány mennyire lesz heterogén, tehát ellenállóbb a bolygatásokkal szemben 

(Nagel és mtsai., 2010).  

Pontosan sajnos nem tudni, mely interspecifikus különbségek (részleges niche 

differenciáción keresztül) segítik elő a két faj újulatának koegzisztenciáját. Ha a lék 

marginális egyedei A. alba-k, akkor azok laterális növekedéssel, nagyobb valószínűséggel 



 

9 

tölthetik ki a léket, mint a F. sylvatica egyedek. Ezen kívül a lékek marginális egyedeinek 

érzékenysége fokozódik: lehet, hogy megsérült a közvetlen mellette történt dőlés során, 

ezáltal gombák, patogének könnyebben tudnak hatást gyakorolni rá ezzel növelve a 

mortalitását; illetve F. sylvatica esetében a magasabb részeken lévő ágakat, törzset, hirtelen 

közvetlen napfény érheti, ami a kéreg felrepedését okozhatja (héjaszás), és szintén a 

patogének sikeresebb bejutását eredményezheti (Nagel és Svoboda, 2008). Ebből adódóan 

az ilyen kis méretű lékek is lehetnek kiindulópontjai a közepes méretűek kialakulásának. 

Még érdemes megemlíteni, hogy a lágyszárú növények is erőteljes kompetícióban lehetnek 

a magoncokkal, újulattal (Standovár és Kenderes, 2003). 

Összehasonlítva egy észak-amerikai amerikai bükk – cukorjuhar (Fagus grandifolia Ehrh. 

- Acer saccharum Marshall) domináns erdő dinamikájával elmondható, hogy ott is hasonló 

okokat találunk a háttérben. Mindketten árnyéktűrők, predominánsan élnek elnyomva, 

ameddig nem nyílik felettük egy lék. A F. grandifolia jobban tűri az árnyékot, viszont nem 

képes gyorsabban nőni az A. saccharum-nál, ha kellő mennyiségű fény áll rendelkezésre 

(Beaduet és mtsai., 2007). Ez pont ellentétes taktika, mint amit a F. sylvatica – A. alba 

esetében megfigyeltek. Ha az A. saccharum megfelelő mennyiségű fényhez jut, akkor 

képes a vele kompetícióban lévő F. grandifolia-t legyőzni (De Steven és mtsai., 1991). Az 

amerikai esetben a fák szaporodási stratégiája is kimutathatóan eltér: az A. saccharum 

inkább magról szaporodik, jobb diszperziós képességgel és magasabb fekunditással 

rendelkezik, míg F. grandifolia szaporodási stratégiájában a vegetatív úton történő utód 

létrehozása dominál. A F. sylvatica esetében a szaporodási stratégia a periodikusan termelt 

makk általi terjedés (Magyarországon ez átlagosan 6-8 évente történik). A makk általi 

szaporodás diszperzós képessége viszont alacsony, így leginkább csak a topográfiai 

jellemzők vannak hatással a rövid távú terjedésre, míg nagyobb távolságokra állatok (pl. 

Garrulus glandarius) terjeszthetik (Standovár és Kenderes, 2003.).  

Közepes kiterjedésű lékek 

A vizsgált őserdő területeken közepes kiterjedésű lékeket (facsoportok, de 1 ha-nál nem 

nagyobb területek) is lehetett detektálni. Ezen bolygatások hátterében a területre jellemző 

szélviharok vagy jégtörések állhatnak.  

Dinamikai szempontból jelentősek, ugyanis ekkora lékméretnél, már közvetlen fény éri az 

aljnövényzetet. Európában ezáltal a domináns fajokon felül a kevésbé árnyéktűrő 

vörösfenyő (Larix decidua Mill.) és hegyi juhar (Acer pseudoplatanus L.) is érvényt 

szerezhet magának (Firm és mtsai., 2009), ezáltal az állomány heterogenitása nő. Könnyen 
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belátható, hogy ha már közvetlen fény jelent meg, ennek további következményei a talaj 

hőmérsékletére, nedvességtartalmára történő hatások; amik megfelelő feltételeket 

jelentenek a lágyszárú fajösszetétel változásához is (Pickett és White, 1985): 

megjelenhetek a bolygatásjelző és/vagy inváziós fajok is. Az újulat denzitása és a lékméret 

között nem lehetett összefüggést kimutatni (Nagel és mtsai., 2010). Többször is 

dokumentált eset az A. alba újulat alacsony denzitása vagy hiánya (Nagel és mtsai., 2006, 

Nagel és mtsai., 2010), aminek oka a vadhatás lehet, ami ezáltal komoly befolyással van a 

dinamikai folyamatokra. 

Bolygatások hatására szenzitivizálódhatnak az állományok, további bolygatásoknak 

kiinduló pontot adva. Erre egy példa az Amerikában hatalmas károkat okozó biotikus 

bolygatás, a „beech bark disease”, amely rovarok és gombás fertőzések együttes hatása 

során gyengíti a bükkök ellenálló képességét, fogékonnyá téve őket széldöntésre vagy 

jégtörésre (Beaudet és mtsai., 2007).  

Nagy kiterjedésű lékek 

Nagy kiterjedésű lékek kevésbé jellemzőek a közép-európai bükkös őserdőkre. Ezeket 

ritka, nagy intenzitású viharok okozzák. Az ekkora méretű bolygatások nem jelentős 

számának hátterében állhat az, hogy a megőrzött őserdők nem olyan területeken fekszenek, 

ahol az ilyen időjárási események kialakulása relatív gyakori, illetve szerepe lehet a 

természetes erdők fokozott ellenálló képességének. Mérsékelt övi lomberdőkben (Európa 

és Észak-Amerika) felléphet akár olyan erőteljes bolygatás is, amely döntően 

megváltoztatja az állomány addigi szerkezetét, fajösszetételét (Millward és Kraft, 2004). 

Intenzív, nagy kiterjedésű bolygatások nyomai akár légifelvételek alapján is 50 év 

időtávlatából is detektálhatók (Tanaka és Nakashizuka, 1997). Egy japán 

erdőrezervátumban történt vizsgálat szerint (Fagus crenata Blume és Fagus japonica 

Maxim. dominancia) a magasabb fák között létrejött lékek gyakoribbak, mint az 

alacsonyabb fák között kialakult társaiké, ami azt bizonyítja, hogy a magasabb fák 

érzékenyebbek a bolygatásokra. Ez lehet persze, csak egy közvetett ok, mivel valószínűleg 

idősebbek is ezek az egyedek, így a mortalitási rátájuk is magasabb. 

Ökológiai vonatkozások 

A bolygatások által nő a fekvő és álló holtfa mennyisége, akár gyökértányérral együtt 

kidőlhetnek a fák. Ennek a jelenségnek rengeteg ökológiai következménye van. Ulanova 
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(2000) összefoglaló cikkében ezeket a hatásokat próbálta összegyűjteni, több léptékben 

csoportosítva.  

Kidőlt fa alkotta rendszer a gyökértányér hatására a gyökerekkel együtt a felszínre kerül 

több mélyebb talajréteg is, ezáltal a talaj szintezettsége keveredik. A holtfa mennyisége 

egyértelműen növekszik, amely fontos szerepet játszik az erdőciklus kiteljesedésében. Álló 

vagy fekvő holtfa hatására új mikroklimatikus rendszerek ezáltal új mikrohabitatok jönnek 

létre. Mindez megváltoztatja a talaj tápanyagtartalmát és esetlegesen fizikailag is gátolhatja 

az újulat sikeres megtelepedését, ezzel döntően befolyásolva a természetes erdődinamikai 

folyamatokat. Őserdőkre általánosan jellemző, hogy a teljes fatömeg 11-15%-a kidőlt fa. A 

kis lékek döntő többségben a marginális egyedek laterális növekedése hatására záródnak.  

Erdőközösségi léptékben, általánosságban azt lehet mondani, hogy akkor változik a habitat, 

ha a fák átlagos magasságánál nagyobb átmérőjű lék nyílik. Legnyilvánvalóbb és 

leghamarabb jelentkező hatás a fényintenzitás növekedése, amely a fennálló kompetíciós 

viszonyokat befolyásolja, megfordíthatja az érvényelsülés sorrendjét. A talaj 

nedvességtartalma a lékek méretétől függetlenül kezdetben nő, nagyobb lékek esetén 

mozaikosan változó (Gálhidy és mtsai., 2006). A lékek mérete is változó, elterjedésük 

mozaikos eloszlást mutat. A lágyszárú összetétel, illetve denzitás a lékméret függvényében 

változik: kombinálódik a fény és a nedvesség hatása (Gálhidy és mtsai., 2006). 

Táji léptékben pedig hatalmas méretű lékek jöhetnek létre, akár komplett állományok teljes 

letarolásával például katasztrofális széldöntés, hurrikán hatására. Őserdő esetében ez a 

jelenség a fiatal állomány szerkezeti homogenizálódáshoz vezet, illetve fényigényesebb 

fajok megtelepedése is lehetséges. 

 

A White és Pickett (1985) által szerkesztett könyvben (amely a témakör alapművének 

tekinthető) nem csak növényzeti szemszögből tekinthetők át a természetes bolygatások 

hatásai, hiszen ezek minden ökológiai szinten értelmezhetőek.  

A növényeken kívül természetesen az állatokra is jelentős befolyással lehetnek a 

bolygatások. Egyes rovarokra (akár pollinátorokra) hatással lehet például a megnövekedett 

fénymennyiség; vagy gerinces herbivorok esetében a keletkező holtfa fizikai gátat jelenthet 

a táplálékuk elérhetőségében. 

Populációgenetikai – evolúciós szinten megkülönböztethetünk hosszú és rövid távú 

hatásokat. Rövid távú hatás esetében a hirtelen megváltozott környezeti feltételek az ezen 

területeken élő érzékeny fajok fitneszét csökkenthetik, genetikai sodródást és akár lokális 
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kihalást okozva. Hosszú távú hatás esetében viszont a populációk közti genetikai diverzitás 

növekedése figyelhető meg. 

Dendroökológiai vizsgálatok 

Dendroökológiai módszerekkel megvizsgálható egy-egy terület bolygatástörténete. Az 

évgyűrűk vizsgálatával megállapítható, mikor történt ugrásszerű növekedés az egyed 

életében (mikor jutott több fényhez, mikor nyílt fölötte egy lék). Ez a fokozottan védett 

őserdőkben a frissen elhalt fák évgyűrűinek vizsgálatával oldható meg.  

A F. sylvatica akár 500 évig is elélhet, de nagyjából 150 éves korától kezdve 

fogékonyabbá válik a rothadásra (Trotsiuk és mtsai., 2012). A vizsgált területeken 

nagyjából 300 évre visszamenőleg tudták megmondani a bolygatások jelenlétét, 

terjedelmét. Endogén bolygatásokra jellemző, hogy a lombkoronaszint kb. 10%-a veszett 

el évenként, közepes méretű zavarásokból átlagosan 1-5 történik évszázadonként (Nagel és 

mtsai., 2007, Nagel és mtsai., 2014). A nagy átmérőjű, magasabb fák alulreprezentáltak a 

korábban közepes bolygatással érintett területeken (Nagel és mtsai., 2006), amiből arra 

lehet következtetni, hogy ezek az egyedek érzékenyebbek a széldöntésekre. 

A gazdasági bükk domináns erdők természetes bolygatása 

Az őserdők vizsgálatának célja a természetes erdődinamikai folyamatok megértése, 

kvantitatív információk gyűjtése, és az így nyert tapasztalatok beintegrálása az 

erdőgazdasági módszerekbe, a természet megőrzése, és a hatékonyabb faanyagtermelés 

szempontjából is. 

Már az őserdők vizsgálatánál is kiderült, hogy csupán a magterület pufferzónájában is 

(ahol minimális emberi beavatkozás már történt) különbségek írhatóak le a természetes 

folyamatokkal szemben. Kimutatták az exogén (1-2 lombkoronánál többet érintő) lékek 

nagyobb méretét a pufferzónában (Bottero és mtsai., 2011, Garbarino és mtsai., 2012). 

Problémát jelenthet egy gazdasági erdőben a bolygatásokból származó holtfa eltávolítása. 

Nem tudtak gazdasági erdőkben markáns különbséget kimutatni a kitermelt és a kontroll 

csoport között (Fidej és mtsai., 2016). A kezelt területeken magasabb volt az újulat 

denzitása, ami érthető, hiszen az eltávolított holtfa nem képzett fizikai gátat. Viszont a 

területen ottmaradt fekvő holtfa védelmet nyújthat a herbivorok ellen. Mindenesetre a 

teljes eltávolítás káros az erdei ökoszisztémára vonatkoztatva, hiszen a holtfa hatással van 

a tápanyagok körforgására, új mikroklimatikus környezeteket teremtve mikrohabitatokat 
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hoz létre, ha gyökerestől dőlt ki a fa, akkor a talaj szintjeinek keveredését is elősegíti stb. 

(Ulanova, 2000). 

Nem minden faj egyenlően érintett az erdészeti kezelés hatásaival. Generalistákra való 

hatása csekély, vagy akár pozitív is lehet (Bengtsson és mtsai., 2000). A specialisták 

túlélési valószínűsége viszont alacsony; az ilyen fajok megőrzését szolgálják az 

erdőrezervátumok. 

Eddigi őserdő bolygatásokkal kapcsolatos kutatások azt mutatták ki, hogy a jelenlegi 

természetközelinek tartott erdőművelési technikák, mint például a fokozatos felújító vágás, 

csoportos felújító vágás stb. nem képesek a természetes folyamatokat kellőképpen 

utánozni. Javaslatok szerint nem csak 1-1 egyedből kell lékeket csinálni, hanem emellett 

kisebb-nagyobb facsoportokból is, teret engedve a közvetlen fénynek az aljnövényzetre 

(Nagel és mtsai., 2007, Nagel és Svoboda, 2008). Nagel és mtsai (2014) javaslata szerint a 

modern erdőgazdálkodás során az lenne célszerű, ha felosztanánk 3 régióra az erdeinket: 

egy intenzív erdőművelés céljából kialakított gazdasági szektor, egy puffer zóna, amely 

elválaszt és az emberek rekreációs igényeit elégíti ki, és egy rezervátumi rész, ami a 

természet megőrzése céljából lett kialakítva. Ez a felosztás jobb alkalmazkodóképességet 

jelenthet a klímaváltozás kihívásaival szemben. 

A magyarországi erdők természetessége 

Természetesség alatt az erdődinamikai folyamatok szabad érvényelülését értjük. Ezért 

természetes erdőn olyan emberi beavatkozásoktól mentes élőhelyeket értünk, melyek 

sajátságait az állományalkotó fajok életmenet stratégiái és a természetes bolygatások 

határozzák meg (Bartha és Gálhidy, 2007). A magyarországi erdők természetessége ehhez 

képest alacsony mértékű. Majdnem mindenhol jelenlévő erdőgazdálkodás, homogén 

állomány (szerkezet és összetétel), nagyon intenzív vadhatás jellemző (Bartha és mtsai., 

2006). A faállománynak közvetlen hatása van a többi diverzitást csökkentő tényezőre. 

Például a vadkár jelentősebbnek bizonyult a homogén állományokban (Bartha és mtsai., 

2006). A magas biodiverzitás előnyös, mert az ilyen élőhelyeken magas a produktivitás, az 

anyag-, és energiakörforgalmak teljesek, pozitív hatása van az ökoszisztéma stabilitására, 

növeli az ellenálló képességet a bolygatásokkal szemben: például patogének, abiotikus 

bolygatások (Bengtsson és mtsai., 2000). Néhány faj egyáltalán nem képes túlélni egy 

gazdasági erdőben. 
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Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon egyre gyakrabban és nagyobb 

intenzitással jelentkező természetes bolygatások (széldöntés, jégtörés) összefogást 

teremtettek az állami erdőgazdaságok és ökológus kutatók között, hogy kiderítsék, mi 

állhat e jelenségek hátterében (pl. Aszalós és mtsai. 2001; Aszalós és mtsai. 2007). A 

faállomány szerkezete és összetétele befolyásoló tényező lehet, amely hátterében az 

erdészeti tevékenységek állnak (Bartha és mtsai., 2006).  

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább előtérbe kerülő természetközeli erőgazdálkodás 

igyekszik a természetes dinamikai folyamatokat utánozni (pl. lékvágásos vagy felújító 

vágásos technikák), amik kivitelezése ugyan drágább, mint egy tarvágás, de a 

fenntarthatóság jegyében végzett ilyen típusú gazdálkodás hosszú távon jó az 

erdészeteknek is, és a természetnek is. E módszerek pontos hatásai hosszabb távon még 

kétségesek, a megjelenése óta eltelt rövid idő miatt. Nem feltétlen tudnak megfelelő 

mértékű természetességet kialakítani (Nagel és mtsai., 2014). Magyarországi hegy- és 

dombvidéki erdőtársulásokban a természetes, őshonos fafajösszetétel szükséges, de nem 

elégséges feltétel az ökoszisztéma normális működésének (Bartha és Gálhidy, 2007).  

A fenntartható erdőgazdálkodás kapcsán az ökológiai, biológiai tartamosság feltételeinek is 

meg kell felelni. E feltétel teljesülését az erdők természetességi állapotának folyamatos 

nyomon követésével lehet ellenőrizni (Bartha és Gálhidy, 2007). Így, csak kutatói munkák 

által megalapozottan lehetséges a változó klímánkhoz történő minél eredményesebb 

alkalmazkodás és a természetes bolygatások által okozott károk minimalizálása. Egy 

természetes rendszernek is részei a természetes bolygatások, de nem az 

erdőgazdálkodásból adódó fokozott érzékenység miatt fellépő eltúlzott mértékben.  

A magyarországi gazdasági bükk domináns erdők bolygatásai 

Amíg a külföldi őserdőket vizsgáló kutatások inkább a lékdinamikára fektetik a hangsúlyt, 

addig a magyarországi ilyen jellegű kutatások a bolygatások mértékének, típusainak 

hátterében álló okokat próbálják modellezni gazdasági erdőkben, a referencia őserdők 

hiányában. Hazánkban a legnagyobb károkat az abiotikus természetes bolygatási típuson 

belül a széldöntés és a jégtörés okozza. Mivel maga az erdőgazdálkodás is egy 

folyamatosan intenzíven fellépő bolygatásként is értelmezhető, ezért ez a rendszer még 

bonyolultabban viselkedhet, mint egy őserdei. Magyarország erdeinek 6.3%-a bükk 

domináns, de a potenciálisan bükk domináns terület akár 19.5% is lehetne (Standovár és 

Kenderes, 2003). 
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Ahogyan Európa-szerte, nálunk is jelentős gondokat okoztak az elmúlt évtizedekben 

jelentkező nagy kiterjedésű intenzív bolygatások. Kutatások kimutatták, hogy az egyre 

nagyobb mértékű jelentős bolygatások hátterében az erdészeti kezelés is jelentős szerepet 

játszik.  

Jelentős széldöntés 1999-ben, 2010-ben és 2014-ben történt hazánkban (Hirka, 2015). 

Ezen bolygatások (a Börzsönyben) leginkább magas bükk elegyarányú, de relatíve magas 

kocsánytalan tölgy elegyaránnyal is rendelkező, gyérített területeken, meredek lejtőkön 

fordultak elő (Aszalós és mtsai., 2001). 

A jégtörések eddigi vizsgálatait, lehetséges okait, a következő fejezetekben részletesen 

fogom kifejteni. 

A jégtörés jelenségéről általában és a börzsönyi tapasztalatok 

A jégtörés olyan esetekben lép fel, amikor téli hideg (fagypont alatti vagy ahhoz közeli) 

talaj menti hőmérsékleten a tereptárgyakra azonnal ráfagy a túlhűlt, melegfronttal érkezett 

eső. Intenzitás és kiterjedés függő, hogy mekkora károkat okoz. Gyakran sérül a 

lombkorona (sporadikus törés) vagy akár a teljes törzs törést szenvedhet el. Ha a talaj nincs 

átfagyva, akkor gyakori a gyökerestől való kidőlés is. Nem ritka az egy-egy fára nehezedő 

több tonnás súly és ennek ellenére nem ez a fő jellemző az érzékenység szempontjából, 

hanem a fafajra jellemző rezisztencia (Lemon, 1961), az elágazásrendszer (Aszalós és 

mtsai, 2004), és a patogén hatás (Nagel és Diaci, 2006; Beaudet és mtsai., 2007). A klimax 

társulások domináns fajai mérsékelt ellenállóságot mutatnak (Lemon, 1961). 

Magyarországon 1996, 2001, 2004 és 2014-ben történtek jelentős jégtörések az elmúlt 50 

év távlatát nézve (3. ábra). A jégkár mértéke növekvő trendet mutat az elmúlt 50 év során. 
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3. ábra. Az elmúlt 50 év összesített jégkára Magyarországon (Hirka, 2015) 

Az ábra jól szemlélteti a jégkárok növekvő gyakoriságát, illetve a 2014-es évi jelentős mértékű, eddigi 

legnagyobb károkkal járó pusztítást. 
 

Az 1996-os és 2001-es börzsönyi jégtörések hátterében állható okokat vizsgálta Kenderes 

(2006). Eredményei a két jégtöréssel kapcsolatban összecsengenek. Az érintett területeken 

lévő erdőkre jellemző a magas bükk elegyarány (kevés területtől eltekintve, ahol a 

kocsánytalan tölgy elegyaránya magasabb), középkorú-idősebb kor és a keleties-délies 

kitettség. Az erdőművelés okozta állomány homogenizálás, az elágazásmentes fák 

nevelése, és a magára a bükkre jellemző érzékenység (fája törékeny, gyökérzete sekély) 

állhatnak a fokozott érzékenység miatt kialakult jelentős károknak hátterében. 

Egy magyarországi erdők természetességét vizsgáló kutatásban (Bartha és Gálhidy, 2007) 

relatív skálán értelmezve (100%: teljesen természetes erdő) a hazai bükköseink mutatták az 

egyik legmagasabb természetességi mutató értéket: 59,7%-ot (amit csak az erdőművelésbe 

kevésbé bevont szikladomborzatú erdők előztek meg); a Börzsöny egészére nézve pedig 

55%-osnak írható le a természetességi érték. Ez a hazai viszonylatban relatíve magas érték 

is kevésnek bizonyul, ha ilyen mértékű természetes bolygatások bekövetkezhetnek.  

A bolygatások kiterjedése, mérete, intenzitása tájegységenként változhat, külföldi 

adatokkal összevetve, főleg találhatunk különbségeket. Erre egy példa az Észak-Amerikai 

Adirondack Nemzeti Parkot is érintett 1998-as jégtörés, amelynek hatásait Millward és 

Kraft (2004) vizsgálták F. grandifolia domináns erdőben. Megállapították, hogy a 

jégtörésre való fogékonyság vegetációtípus függő (lobhullató fák jobban károsodtak), 

alátámasztva ezzel Lemon (1961) aszimmetrikus lombkorona érzékenység eredményeit is. 

Megnézték az abiotikus változókat is és a magyarországi eredményektől kissé eltérő 
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értékeket detektáltak. Részletes összehasonlításnak nem feltétlenül lenne értelme, a sok 

klimatikus és biotikus különbségek hatásai miatt. 

A 2014-es jégtörés vizsgálata 

Bevezetés 

2014. december első napjaiban az elmúlt 50 év legnagyobb mértékű, intenzív, nagy 

kiterjedésű jégtörése történt. A leginkább érintett területek a Börzsöny, a Gödöllői-

dombság, a Pilis-Budai-hegység és a Mátra (Hirka 2015). Mivel a Börzsönyben eddig is 

folytak természetes bolygatásokat vizsgáló kutatások (Aszalós és mtsai. 2001, Aszalós és 

mtsai 2004, Kenderes 2006, Kenderes és mtsai. 2007 stb.) Kézenfekvő volt e területen 

vizsgálódni.  

Az elemzésem célja hogy (i) kvantitatív információkat szolgáltasson egy nagy kiterjedésű 

természetes bolygatásról egy erdőművelés alatt álló hegység erdeiben, (ii) kiderüljön, hogy 

mely változóktól milyen fontossági sorrendben függhet a jégtörés a vizsgált változók 

szerint, (iii) van e valamilyen változás a korábbi évek adataival összehasonlítva. 

Ahhoz, hogy a mostani legfrissebb bolygatás összehasonlítható legyen a korábbi években 

bekövetkezettekkel, szükséges az egész Börzsöny területén történő analízis, amihez légi 

felvételekből kinyert adatok nyújtják a legjobb alapot. 

Módszerek 

A Börzsöny a magyarországi Északi-középhegység láncolatának legnyugatibb tagja. 

Alapkőzete, a vulkanikus eredete miatt andezit. Mérsékelt övi lombhullató erdők 

zónájában fekszik. A Börzsöny erdeinek nagy része gazdagsági célokat is szolgál. A 

34.000 ha erdős területből 5.000 ha-on a bükk az uralkodó fafaj (Gálhidy és mtsai., 2006). 

2015 júliusában készültek légi felvételek a Börzsönyről az Ipoly Erdő Zrt. jóvoltából. A 

légi felvételek felbontása 20 cm-es. A hegység egészét vizsgáltam jégtörés okozta károkat 

keresve. Térinformatikai szoftvert használva (QGIS 2.10, 2015) poligonokat rajzoltam a 

markánsan jégtörött (kidőlt) területek fölé. Hogy valóban most történt-e a kár, azt a 2013-

ban készült légi felvételekkel történő összehasonlítással ellenőriztem. Végül 2015-ös 

infravörös felvételekkel bizonyosodtam meg a dőlt foltok határairól. A dőlt foltokat, a 

nagyobb lékeket (1-2 egyednél nagyobb foltokat érintő), fák teljes dőlésével vagy 

látványos törzstörésekkel járó területekként definiáltam. 
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A jelentős méretű, összefüggő foltok (4. ábra) a Kemencei- és Diósjenői Erdészet 

területeire esnek (Kemence, Perőcsény, Bernecebaráti, Szokolya, Diósjenő községhatárok). 

Néhány apró, jelentéktelen folt volt a Királyréti Erdészet területén is, de ezeket az 

elemzéseimből kihagytam. 

 

 

 

4. ábra. A 2014-es börzsönyi jégtörés általi teljes mértékben károsodott területek (dőlt poligonok). 

A vizsgált területhez tartozó Diósjenői- és Kemencei települések községhatárai tájékozódásképp fel vannak 

tüntetve. 
 

Az erdőállományok leírásához az Országos Erdőállomány Adattár adatait használtam fel. 

A domborzat jellemzéséhez a Pataki Zsolt által készített digitális terepmodellből 

származtatott magasság, meredekség, kitettség adatokat használtam. Kiszámoltam az egyes 

erdőrészletek területét, majd a dőlt foltok területével csökkentett új területet, majd ezek 

hányadosát; így meg lehetett mondani az egyes erdőrészletek területének hány százaléka 

szenvedett el teljes dőlést (5. ábra).  
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5. ábra. A 2014-es börzsönyi jégtörés erdőtagonkénti %-os érintettsége. 

 

Ezeket az adattáblákat exportáltam, összefésültem, és statisztikai analízisekhez 

előkészítettem. Végeztem függetlenségvizsgálatot, korreláltságot kerestem (R 

Development Core Team 2015); illetve korábbi munkákhoz már használt CART 

(Classification and Regression Tree) diagramot hoztam létre (SPM Salford Predictive 

Modeler® Software Suite © 1984-2013 Salford Systems), hogy a változók különböző 

mértékű befolyása a jégtörés jelenlétére kvantifikálható legyen. Az alábbi változókat 

vettem figyelembe: az erdőtagonkénti utolsó fahasználat idejét (év), utolsó fahasználat 

módját (1. táblázat), különböző fafajok számát és elegyarányát: bükk (Fagus sylvatica L.), 

csertölgy (Quercus cerris L.), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), 

gyertyán (Carpinus betulus L.); a fák átlagos életkorát, a lombkoronaszint átlagos és 

maximális záródását, és ezekkel együtt a domborzati változókat: kitettség, meredekség, 

magasság. A tényleges kapcsolatok figyelembevételéhez a fentebb említett erdészeti 

körzetekhez tartozó nem (súlyosan) károsodott erdőrészleteit használtam kontroll-

csoportnak.  
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Fahasználat módja (MÓD) 

Kód Rövidítés Jelentés 

1 EÜ Egészségügyi termelés 

2 TI Tisztítás 

3 TKGY Törzskiválasztó gyérítés 

4 NFGY Növedékfokozó gyérítés 

5 TRV Tarvágás 

6 FVB Felújítóvágás bontóvágása 

7 FVV Felújítóvágás végvágása 

8 SZV Szálalóvágás 

9 SZÁL Szálalás 

10 KH Készletgondozó fahasználat 

11 ET Egyéb termelés 

 

1. táblázat. Az utolsó fahasználat módja lehetséges típusai, rövidítésekkel és a gyakorlatban használt 

kódokkal. (NÉBIH kódjegyzék)  

 

 

Egy másik szempontú megközelítés során magukra a dőlt poligonokra (4. ábra) számoltam 

ki a vizsgált változók értékeit (továbbiakban: dőlt szempontú vizsgálat). Az abiotikus 

értékeket kiszámítottam ezen poligonokra, illetve az erdészeti adatok esetében a lefedett 

erdőrészletek változóinak átlagát vettem.  

A nevezéktan Simon (2000)-t követi. 

 

Eredmények 

Az általam kijelölt poligonok területei és a 2014. évi erdővédelmi prognózisból (Hirka 

2015) becsült adatok megegyeznek, miszerint a Börzsönyben nagyjából 720 ha erdőterület 

károsodott súlyosan. 

A korábbi jégtöréseket vizsgáló cikkek eredményeit, és a jelenlegieket a 2. táblázat 

tartalmazza, a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében. 
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Változó 
Börzsönyi jégtörések 

1996 2001 2014 

Kitettség ÉK-K-DK-D ÉK-K-DK-D ÉK-K-(DK-D)-DNY-NY 

Meredekség (o) 17 < 18 < 15 < 

Magasság (m) 438-800 500-700 310-820 

Bükk elegyarány (%) 43 < 42 < 0-100 (átlag: 66) 

Állomány kora (év) 54 < 50-100 30 < (40-125) 

 

2. táblázat. A börzsönyi jégtörések legfontosabb kvantitatív jellemzői évenként. 

A korábbi évek publikált eredményei kismértékben eltérnek a 2014-es nagy léptékű természetes 

bolygatásétól; kiváltképp a majdnem minden égtájon megjelenő kitettségi jellemzők. Az 1996-os adatok 

forrása: Aszalós és mtsai. 2001; a 2001-esé: Aszalós és mtsai 2004. A 2004-es jégtörés adatai nem érhetők el, 

mivel nem vizsgálták.  
 

 

A statisztikai vizsgálatok során dőltnek tekintettem azt az erdőrészletet, ahol a teljes dőlés 

mértéke meghaladta a 10%-ot. Azt már olyan magas, informatív értéknek tartom, hogy 

nem lehetett véletlenszerű, vagy közvetett okokkal a hátterében álló jelenség. A 

függetlenségvizsgálatok (Pearson-féle χ2-próba) eredményei statisztikus összefüggést 

mutattak ki a bükk elegyarány (χ2= 48.8, p<0.001), a kocsánytalan tölgy elegyarány 

(χ2=18.1, p=0.02), az állomány átlagos kora (χ2=38.3, p<0.001), a meredekség (χ2=36.8, 

p<0.001), a magasság (χ2=15.4, p<0.001) és a jégtörés között. A többi vizsgált változó 

függetlenséget mutatott. 

Korrelációs vizsgálatokkal (Spearman-féle rangkorreláció) kimutattam a korátlag (r=0.16, 

p<0.001), a bükk elegyarány (r= 0.49, p<0.001), a kocsánytalan tölgy elegyarány (r=-0.30, 

p<0.001), a meredekség (r=0.48, p<0.001) és a magasság (r=0.36, p<0.001) változók 

korreláltságát a dőlés mértékéhez képest. Határesetnek bizonyult a kitettség (r=0.09, 

p=0.05). A többi változó nem korrelált a dőlés mértékével. Ezek az eredmények 

alátámasztják a Pearson-féle χ2-próba eredményeit, csak annyival mondanak többet, hogy a 

dőlések nem binarizált értékekként voltak értelmezve és ezen felül tendenciát mutatnak a 

változások. 

A jégtörött területek gyakoriságának százalékos mértékének ábrázolása (6. ábra) a függő 

változók függvényében további információkat szolgáltathat a mélyebb megértés céljából. 
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a diagram: bükk elegyarány b diagram: kocsánytalan tölgy elegyarány 

c diagram: átlagos kor d diagram: tengerszint feletti magasság 

e diagram: kitettség 

 

 
f diagram: jégtörött területek kitettség megoszlása 

szerint 

 
g diagram: meredekség 

 

 

 

6. ábra. A jégtörött területek dőléseinek mértéke a függetlenségvizsgálattal kimutatott változók 

függvényében, illetve a teljes vizsgált terület ugyanezen jellemzői. A pálcikák az átlagok standard hibáját 

(SEM) jelentik. 
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A CART módszerrel regressziós fát építettem. Ellenőrzésképpen mind a 13 eredetileg 

feltételezett változót belevettem a modellezésbe. A dőlés mértékét binarizáltam, különböző 

határértékeket megadva, hogy hány százalékos dőléstől tekintem az egész erdőrészletet 

jégtöréssel sújtottnak. Elkészítettem a regressziós fát 10%, 20%, 30%, 40%, 50% és 75%-

os küszöbérték mellett; illetve a biotikus és abiotikus változókat is külön elemezve (3. 

táblázat). A 10%-os fának (7. ábra) volt a legkisebb relatív hibája: 0,155; az összes 

határérték melletti minden lehetséges fát figyelembe véve (optimális fa). Grafikus 

szemléltetést szolgál a 7. ábra; az 1. mellékletben pedig az elkészült optimális regressziós 

fa látható az egyes elágazási pontok és ágak részletes statisztikai értékeivel.  

 

Fontossági 

sorrend 

Dőlési határérték 
Biotikus Abiotikus 

Dőlt 

szempontú 10% 20% 30% 40% 50% 75% 

1 
B_EAR 

(100.0) 

MER 

(100.0) 

MER 

(100.0) 
MER (100.0) 

MER 

(100.0) 
MER (100.0) 

B_EAR 

(100.0) 

MER 

(100.0) 

B_EAR 

(100.0) 

2 MER (46.4) 
B_EAR 

(55.4) 

B_EAR 

(51.6) 
KOR (71.9) 

KOR 

(63.7) 
KOR (87.9) KOR (29.2) 

MAG 

(15.8) 

FAJSZAM 

(48.9) 

3 MAG (30.2) 
KOR 

(31.7) 

KOR 

(36.3) 

B_EAR 

(64.1) 

B_EAR 

(59.7) 

B_EAR 

(63.9) 

KTT_EAR 

(19.0) 
KIT (15.7) 

MAG 

(26.0) 

4 
KTT_EAR 

(24.5) 

KTT_EAR 

(20.7) 
 UHA (33.5)  

ZAR_MAX 

(38.4) 

ZAR_MAX 

(18.4) 
 

MER 

(17.0) 

5 
ZAR_MAX 

(16.2) 
  

ZAR_MAX 

(27.1) 
     

6 KOR (12.2)         

 

3. táblázat. A CART diagramok változóinak relatív fontossága a különböző dőlési határértékek; illetve 

biotikus, abiotikus és dőlt szempontú változók függvényében. 

Jelmagyarázat: B_EAR=bükk elegyarány, MER= meredekség, MAG=magasság, KTT_EAR= kocsánytalan 

tölgy elegyarány, ZAR_MAX=maximális záródás, KOR=faállomány átlagos kora, UHA= utolsó használat 

éve, KIT=kitettség. A zárójelekben szereplő értékek a változók relatív fontossága számszerűsítve.  

10.0 érték alatti relatív fontosság nincs a táblázatban feltüntetve. A biotikus regressziós fához 

csoportosítottam az erdészeti kezelésre jellemző közvetett változókat is (utolsó használat éve, -módja (3. 

ábra)). A dőlt szempontú fa jelentése: a dőlt poligonokra lettek kiszámolva a változók (de mégsem lehet 

„100%-os” dőlésnek nevezni, mert a kiszámítási módja eltérő, mint az erdőrészleteken alapuló módszeré). 
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7. ábra. A 2014-es börzsönyi jégtörés optimális CART diagramja, ahol az erdőrészletek területének legalább 

10%-a teljes mértékű károsodást szenvedett. 

A szöveget tartalmazó dobozok elágazási pontokat jelölnek, a bennük feltüntetett változó szerint, hogy mely 

értékek vezetnek milyen összefüggésrendszeren keresztül egy adott terület dőléséhez. Az egyes ágakat lezáró 

tömör négyzetek azt jelzik, hogy további összefüggésekkel már nem jellemezhető a dőlésre vonatkoztatott 

valószínűség. Az egyes határértékeket, különböző részletes statisztikai értékeket az 1. melléklet tartalmazza. 
 

 

A 3. táblázatot vizsgálva feltűnik, hogy egyes változók (bükk elegyarány, meredekség, 

átlagos kor), mindegyik határértéknél megjelennek, és tendenciózus változást mutatnak a 

relatív fontosságuk függvényében (8. ábra).  

 

 
 

8. ábra. Az összes határérték esetében megjelenő változók relatív fontosságának tendenciái a dőlési 

elfogadási határérték függvényében. 

Jelmagyarázat: B_EAR = bükk elegyarány, MER = meredekség, KOR = faállomány átlagos kora.  
 

 

A bükk elegyarány fontossága már 20%-os értéknél szinte a felére csökken, és nem 

változik jelentős mértékben a magasabb határértékeknél. A meredekség 20%-os határtól 

kezdve a legfontosabb magyarázó változó. Az állomány korának fontossága szinte lineáris 
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növekedést mutat, a minél szigorúbb dőlési definíció függvényében. Összességében 

jellemző a bükk elegyarány befolyásának sökkenése, a meredekség markáns élre törése, és 

a korátlag fokozatos növekedése. Ettől függetlenül nem árt szem előtt tartani azt a tényt, 

hogy az elkészített fák közül a legkisebb relatív hibával a 10%-os küszöböt alkalmazó fa 

rendelkezett (0,15), a többinek ehhez képest magasabb (0,3-0,8 közötti) tartományban 

mozgott.  

A dőlt poligonok szempontjából való megközelítés esetében referenciaterületnek a vizsgált 

területen lévő összes, intenzív dőléssel nem érintett erdőtagot vettem. A 7. ábrán látható a 

kapott stilizált CART fa, illetve a 2. melléklet tartalmazza a fa részletes statisztikai értékeit. 

Az így kapott fa relatív hibája elég magas lett: 0,68. A változók relatív fontossága a 3. 

táblázatból kiolvasható. 

 

 

 

  

MAGASSAG

MEREDEKSEG

FAJSZAM

BEAR

 

9. ábra. A dőlt szempontú megközelítés stilizált CART diagramja. 

Az ábra értelmezése megegyezik az 5. ábráéval. A számszerűsített elágazási pontokat, illetve a részletes 

statisztikai eredményeket a 2. melléklet tartalmazza. 

 

Következtetések 

A függetlenségvizsgálattal, korreláció vizsgálattal és a CART analízissel kapott 

eredmények összecsengenek, a szerint hogy milyen vizsgált változók függnek össze a 

2014-es börzsönyi jégtöréssel.  

 

A CART diagram(ok) elemzése, összehasonlítása 

A legfontosabb magyarázó változónak a bükk elegyaránya tűnik a 10%-os, legkisebb 

relatív hibájú CART eredményei és az elvégzett Pearson-féle χ2-próbák szerint. A vizsgált 

erdészeti területeken az alacsony elegyarányú bükkös vegetáció tűnik reprezentatívnak a 
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random mintavételt alapján (6. ábra, a diagram). Ennek ellenére a jégtörött területen a 

magasabb bükk elegyarány tűnik általánosnak, amihez hozzávéve a többi vizsgált fafaj 

függetlenségét, és alacsony mértékű CART jelentőségét, rámutat a bükk jégtörés iránti 

érzékenységére a homogén, kevésbé elegyes erdők esetében. Ez összefügg korábbi 

eredményekkel is (2. táblázat), ahol szintén a CART diagram legfontosabb magyarázó 

változójának a bükk elegyarány bizonyult (Aszalós és mtsai 2004, Kenderes 2008). 

Mindemellett a kocsánytalan tölgy függésének kimutatása érdekes kapcsolat lehet. Igaz, 

alacsony fontossággal, de jelen van a legtöbb CART diagramon. Korábbi eredmények 

alapján függetlennek bizonyult, de ugyanúgy jelen volt. Ennek a jelenségnek a hátterében 

az állhat, hogy eddig még nem kvantifikált volumenű volt a Börzsönyben a 2014-es 

jégtörés és a nagy kiterjedés és a vihar magas inteznitása miatt voltak a tölgyek is nagyobb 

stressznek kitéve, vagy lehet, hogy az adott erdőrészlet tölgyet nem tartalmazó részei 

károsodtak, ezáltal félrevezető lehet ez az információ. Az alacsony elegyarány melletti 

jelentősebb dőlés (6. ábra, b diagram) arra enged következtetni, hogy döntően bükk 

domináns, néhol alacsony kocsánytalan tölgy elegyes állományok károsodtak.  

 

Második legfontosabb magyarázó változó a meredekség volt a 10%-os CART szerint, a 

10%-os határérték felettiek esetében, pedig a legfontosabb. Átlagosan alacsonyabb 

meredekségnél nagyobb területeket érintett a bolygatás a korábbiakhoz képest (2. táblázat). 

Korábbi eredményekben a kitettség állt a második legfontosabb magyarázó változó helyén; 

ami a jelenlegi vizsgálatban függetlennek bizonyult. Ezeket a dominó-effektussal lehet 

magyarázni. Meredekebb lejtőszögnél nagyobb az esélye annak, hogy egy kidőlő fa 

magával sodorja a szomszédait (kisebb állékonyság), ami főleg egy erőteljes, nagy 

kiterjedésű bolygatásnál lehet fontos hatás.  

 

Harmadik legfontosabb változó az optimális fán a tengerszint feletti magasság, amely 

érdekes módon, csak a 10%-os fa esetében jelent meg. Korábbi ereményekhez viszonyítva 

(2. táblázat) jóval nagyobb terjedelelemben történtek a dőlések. Ez magyarázhatja az 

kisebb fontosságát a változónak. A területen kevésbé reprezentatív 600-800 m-es övben 

történt jelentős mértékű jégtörés (6. ábra, d diagram) bizonyítja az összefüggést.  

 

Gyenge összefüggést mutatott az állomány átlagos kora a 10%-os CART esetében. 

Grafikusan szemlélve az eredményeket (6. ábra, c diagram), megállapítható, hogy az 50-

100 éves, középkorú állományok a leginkább veszélyeztetettebbek; ami a korábbi 
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eredményekkel is összhangban van. Az egyre szigorúbb dőlési definíció mentén haladva 

szinte lineáris trendet követve nő az állomány átlagos korának relatív fontossága. 

 

Kiemelendő adat a 10%-os fa esetében az utolsó használat évének (UHA) megjelenése (7. 

ábra). Igaz, nem 10% feletti e változó relatív fontossága, de így is egy elágazási pontot 

jelent a fán. Az elágazási pont értéke „2010” (1. melléklet), amikor jelentős mértékű 

széldöntés történt a Börzsönyben. Az ezt követő egészségügyi termelést jelzi ez a szám. Ez 

alapján lehetséges amellett érvelni, hogy korábbi bolygatások kiindulópontjai lehetnek 

későbbieknek.  

 

A dőlés szempontú CART diagram (9. ábra és 2. melléklet) tiszta és egyszerű fát rajzol. 

Relatív fontosságok esetében (3. táblázat) első helyen a bükk elegyarány szerepel, második 

helyen a fajszám. Ezek alatt pedig a meredekség és magasság bizonyult lehetséges 

magyarázó elágazási pontnak. Ezen fa relatív hibája magas volt (0,68), ezért kevésbé 

megbízható, illetve más (eddigi kutatásokban nem megszokott), rendhagyó szempontból 

próbálja jellemezni a jégtörést. Mindenesetre a megszokott elemzéseket követő technikával 

kapott eredményekkel összecsengenek az így kapott fontossági sorrendek.  

 

A CART változói határérték szerinti fontosságának változásai 

Ahogy a 6. ábrán látszik, a bükk elegyarány, az átlagos kor, és a meredekség 

fontosságának irányultsága van annak függvényében, hogy mit tekintünk dőlt 

erdőrészletnek. A bükk elegyarány fontossága gyakorlatilag „helyet cserél” a 

meredekségével, a korátlag pedig fokozatos emelkedésének köszönhetően beékelődik 

közéjük (a magasabb dőlés küszöbérték elfogadási tartományok esetében). Egyben tekintve 

az egészre kétségtelen a bükk elegyarány és a meredekség fontossága, esetleg nem is 

szükségszerű e két változó elkülönítése, hiszen mindig a legfontosabb és a második 

legfontosabb hely között variálnak. Ha szétválasztjuk a változókat és csak biotikus, illetve 

abiotikus jellemzőket nézzük, egyértelmű, hogy ez a két változó lesz a legfontosabb a 

maga csoportjában. Az állomány átlagos korát nehezebb elhelyezni egy általános 

fontossági sorrendben. Annyi minden bizonnyal biztosan elmondható, hogy egy bizonyos 

korosztály (50-100 év) jobban érintett, mint a többi, és ez egy közepesen fontos, de mégis 

jelentős változónak tűnik (bár ez lehet annak a következménye is, hogy az érintett terület 

bükköseinek korosztály-szerkezete ilyen jellemzőkkel bírt, tehát a bükk jelenléte állhat a 
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háttérben). A biotikus vizsgálatban pedig egyértelműen a bükk elegyarány után következik 

(3. táblázat). 

A maximális záródás kevésbé fontos magyarázó változó, de mégis a legtöbb helyen jelen 

van (3. táblázat). Kevésbé záródott állomány (akár a jégtörés előtti lékek jelenléte miatt) 

érzékenyebb lehet, esetleg a fák korábbi laterális növekedése miatt kialakult aszimmetrikus 

lombkorona elágazási rendszer okozta fokozott fogékonyság által (Lemon, 1961).  

 

A használt modellek gyenge pontjai 

Elsősorban maga az Országos Erdőállomány Adattár, mint adatforrás nem feltétlenül elég 

megbízható (találtam irreális adatokat, amiket kihagytam az elemzésekből), illetve nem 

kellő mértékben finom léptékű. Például egy erdőrészletben, amely dőltként volt értelmezve 

(elfogadási határértéktől függetlenül) esetében nem tudjuk, hogy esetleg egy teljes 

mértékben homogén részlete szenvedett el teljes dőlést és hibás adatként van esetleg 

értelmezve a kevésbé sérült részletéhez tartozó más fafajú állomány elegyaránya. Éppen 

ezen okok miatt átlagos értékeket számolni a dőlt poligonokra is tartalmazhat megtévesztő 

információkat. A kérdéses helyszíneken hasznos lenne terepi ellenőrzést, felvételezést 

végezni. 

A statisztikailag bizonyított összefüggések a jégtöréssel lehetnek csupán következmények, 

mert a hátterükben állhat az erdészeti kezelés, illetve az adott faj környezeti toleranciája. 

Ezt a problémát már Pickett és White (1985) is említi, miszerint félrevezető korrelációk 

mutathatóak ki, hiszen adott fajok adott körülményekhez adaptálódtak. A jégtöréssel 

leginkább érintett bükkös állományok mind a három vizsgált abiotikus környezeti 

változóval erősen korreláltak (Spearman-korreláció): magasság (r=0.55, p<0.001), 

meredekség (r=0.49, p<0.001), kitettség (r=0.19, p<0.001). Ezek alapján az mondható, 

hogy a bükk adott területeken fordul elő és ezen körülmények együttesen mutatnak 

érzékenységet a jégtörésre. A meredekség esetében erős korrelációt lehetett kimutatni az 

erdőrészlet területével is (r=0.21, p<0.001). A meredekebb erdőrészletek kisebb területűek, 

kisebb területen a bükk elegyarány szimplán a kis terület miatt is magas lehet (vagy akár 

kizárólagos), ez esetben adódhat magas bükk elegyarány (kevesebb hasznos információt 

szolgáltatva) a jégtörésről.  

Tehát összességében az a jelentős probléma áll fenn, hogy nem lehet ezek alapján 

eldönteni, hogy adott magasságon, kitettségen, meredekségen történnek jégtörések, ami a 
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bükknek is egy preferált élőhelye; vagy maga a bükk érzékeny a jégtörésekre és épp 

ezeken a helyeken fordul elő. 

 

Következtetések összesített CART eredmények szerint  

Összefoglalva el lehet mondani, hogy a 2014-es börzsönyi jégtörés a magas bükk 

elegyarányú (60%<), középkorú-idős (50-100 éves) állományokat érintett melyek meredek 

területeken (15o<) fordultak elő; amik nagyjából összhangban vannak a korábbi, szintén 

börzsönyi jégtörések magyarázatával, hiába történtek a korábbi természtes bolygatások 

más területeken (Királyréti Erdészet), kisebb volumenben, és kisebb intenzitással. A 

legfontosabb magyarázó változónak több vizsgálat alapján is a bükk elegyarány, a 

meredekség, és az átlagos kor tűnt. 

A háttérben lévő összefüggések alapján (bükk elegyarány – abiotikus környezeti 

jellemzők) azt lehet mondani, hogy a fentebb felsorolt változók értékei együttesen jelennek 

meg, az erdészeti kezelés hatására.  

Aszalós és mtsai. (2012) kimutatták, hogy a légi felvételekkel és a terepi felmérésekkel 

készített predikciós térképek között nincs szignifikáns különbség, tehát csupán 

légifelvételek alapján is lehet perdikciós modelleket készíteni. Célom most nem ez volt, de 

az ehhez vezető út is kezdődhet CART fa építésével, tehát eredményeim használhatósága 

jelentős lehet, további kutatások során. 

 

Változók terjedelmének, átlagainak összehasonlítása korábbi jégtörésekéivel 

A korábbi évek börzsönyi jégtöréseinek jellemzésekor publikált abiotikus és biotikus 

változók értékei (terjedelmek és átlagok) nem jelentős mértékben, de különböznek a 2014-

es jégtörés kapcsán megfigyelttől (2. táblázat).  

Kitettség esetében megjelennek számottevő mértékben a nyugatias értékek (6. ábra, e, f 

diagramok), ennek magyarázata lehet akár az is, hogy nem ugyan ezen a területen történtek 

a korábbi évek jégtörései: a Királyréti Erdészet területén lehet, hogy egyszerűen 

alulreprezentált a nyugatias kitettség, ezért nem lehetett számottevő mértékben nyugatias 

kitettségű jégtöréseket detektálni onnan.  

Sokkal szélesebb tengerszint feletti magassági terjedelemben történtek a dőlések, mint a 

korábbi események során.  

A bükk elegyarány esetében nem volt a 2014-es jégtörésnél alsó határ, bükköt nem 

tartalmazó erdőrészletek is károsodhattak (lehet, hogy a háttérben csupán közvetett okok 
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állnak). Az átlagos bükk elegyarány viszont a korábbiakból megszokott magas átlagot 

mutatja.  

Az állomány kora is nagyobb terjedelmet mutat. Eddigiekben 50 év alatti fiatalabb fák nem 

károsodtak, a 2014-es jégtörés során 30 éves átlagos korra tolódott le az alsó határ (ezt a 

nagy intenzitás magyarázhatja, illetve akár az is, hogy a veszélyeztetett magasságú és 

meredekségű helyeken nagy kiterjedésben voltak kora középkorú erdők).  

Általánosan elmondható, hogy a legtöbb itt összehasonlított változó esetében a legfrissebb 

jégtörés szélsőségesebb értékeit is, nagyobb terjedelemben felvette a változóknak, 

mindamellett, hogy a korábbi intervallumokat maradéktalanul tartalmazta. Ez szintén 

alátámasztja azt, hogy milyen intenzív, nagy kiterjedésű, nagyon ritka természetes 

bolygatás történt. 

 

Továbblépési javaslatok 

Érdemes lenne terepi vizsgálatokat végezni jóval finomabb léptékben, mint amit az 

Országos Erdőállomány Adattár tud nyújtani. Azoknak a változóknak, szélsőséges 

értékeinek vizsgálatát kellene célul kitűzni, amelyek kívül estek a korábbi évek eredményei 

terjedelméből. Tehát érdemes lenne 

 nyugatias kitettségű 

 kocsánytalan tölgy elegyes 

o alacsony elegyarányú 

o magas elegyarányú (amivel társul a bükk alacsonyabb elegyaránya) 

 kisebb átlagos meredekségű 

 fiatalabb átlagos korú 

területeket vizsgálni. Referencia területként érdemes lenne a Pogány–Rózsás 

Erdőrezervátum (amit erdőgazdasági művelés alól már kivontak) területén terepi 

felvételezést végezni, illetve másik végletként teljes mértékben károsodott és egészségügyi 

termelés által a kidőlt fáktól megtisztított területeket vizsgálni. Ezek összehasonlítása 

egymással tanulságos lehet, illetve a végére lehetne járni például a már korábbi 

eredmények során sem biztos jelenlétének a kocsánytalan tölgynek (Aszalós és mtsai., 

2004). A terepi vizsgálatokra kijelölt területeknek finom léptékű lékadat felmérése is 

érdekes eredményeket hozhat, összehasonlítva a már jobban ismert őserdőkre jellemző 

értékekkel (Mennyiben különbözhetnek a lékek egy gazdasági erdőben és nagy kiterjedésű 
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bolygatás után? Mennyire lehet a Pogány–Rózsás Rezervátum „természetes” ilyen 

szempontból? stb.). 

 

Általános következtetések 

A lékdinamikai vizsgálatok kvantitatív adatokkal szolgálnak, illetve összefüggéseket 

keresnek a lékek jellemzői (méret, térbeli elterjedés, stb.) és az ezekkel összefüggésben 

lévő változások között. Ezeknek a folyamatoknak a megértése döntő fontosságú gazdasági 

szempontokat figyelembe véve is. Emberi zavarásoktól mentes, fokozottan védett őserdők 

vizsgálata érthető, hiszen még azoknak a dinamikáját sem ismertük még ki maradéktalanul, 

nem ritkák az ellentmondó megfigyelések (Nagel és mtsai., 2010). A már nagy 

bizonyossággal leírt folyamatokkal próbálják a természetközeli erdőgazdálkodás 

módszereit kialakítani. Jelenleg még nem létezik olyan gazdálkodási mód, amely kellő 

mértékben tudná utánozni ezeket a természetes változásokat (Nagel és mtsai., 2014). 

A gazdasági hasznosítású erdők természetessége alacsony: homogén szerkezeti és 

összetételbeli eloszlás, nem kellő mennyiségű holtfa (Bartha és Gálhidy, 2007); intenzív 

vadhatás (Bartha és mtsai., 2006); bolygatásokra való fokozott érzékenység (Kenderes, 

2006); és ezen hatások eredőjeként létrejövő biodiverzitás csökkenés.  

A biotikus és abiotikus bolygatásokra való érzékenység közvetlen gazdasági károkat okoz 

az erdészeteknek, így már az ő figyelmüket is felkeltette a gazdasági módszerekben való 

változtatás szükségessége és fontossága.  

Scheelhaas és mtsai. (2003) összefoglaló cikkükben leírták, hogy az elmúlt évszázadban 

ugrásszerűen megnőtt a bolygatások mértéke; és hogy egyre gyakrabban, egyre nagyobb 

intenzitású természetes bolygatásokra kell felkészülni a klímaváltozás miatt. Jóslata 

beigazolódni látszik, elég példának hozni csupán az eddig nem látott mértékű 

magyarországi 2014-es jégtörést (bár e tendencia mögött a háborúk után kialakított 

ültetvényszerű, bolygatásokra érzékeny erdők idősödése is áll).  

Ha az erdészetek nem változtatnak az eddigi stratégiájukon, akkor akár még nagyobb 

károkra is fel kell készülniük (érdekes lenne például a mostani jégtörés okozta anyagi 

károk mértékét, kényszerkitermelésre fordított összeget, stb.-t összehasonlítani egy 

természetközelibb állomány létrehozásával, kezelésével és kitermelésével járó 

költségekkel, ahol nagy valószínűséggel kisebb mértékű lett volna a bolygatás mértéke).  
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Továbbá érdekes változások történhetnek a börzsönyi Pogány–Rózsás Erdőrezervátumban, 

amit már kivettek az erdőgazdálkodás alól; fokozottan védett természetvédelmi terület, 

ahol hagyják érvényesülni a természetes folyamatokat. Korábbi gazdasági erdő mivolta 

miatt, szintén jelentősen sérült a 2014-es jégtörés során, de nem tűnik olyan 

nagymértékűnek a kár, mint máshol. Úgy tűnik, nem fogják a keletkezett holtfákat 

eltávolítani a területről a Duna-Ipoly Nemzeti Park kezdeményezésére (szóbeli közlés: 

Szeles G., Standovár T.), amely rendkívüli lehetőséget teremt a természetes dinamikai 

folyamatok érvényesüléséhez, természetes állomány kialakulásához vezető egyik lépcsőfok 

megtételeként. Érdemes lenne e terület folyamatos monitorozása. 
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Összefoglalás 

Az elmúlt 40-50 év során egyre gyakoribb és nagyobb intenzitású természetes bolygatások 

jelentek meg. E jelenségek fontossága ekkor vált nyilvánvalóvá az ökológusok számára.  

Azóta számos tanulmány készült ebben a témában, de még így is kevés ismeret áll a 

rendelkezésünkre, hogy megértsük a folyamatokat a legapróbb részletekig és ezek után 

alkalmazzuk őket a gyakorlatban (Firm és mtsai., 2009). Adott területek 

bolygatástörténetét közvetetten dendroökológiai módszerekkel lehet vizsgálni, ezáltal 

hasznos információkhoz jutni. 

A természetes bolygatások különböző méretű lékek keletkezésével járnak, ezért a 

jelenlétük megértéshez, illetve későbbi hatásaihoz elengedhetetlen a lékdinamikai 

változások ismerete. Ezekről a folyamatokról is kevés kvantitatív adat áll 

rendelkezésünkre. Leginkább őserdőkben végeznek kutatásokat, hiszen az elsődleges cél a 

természetes folyamatok megértése. 

A gyűjtött ismeretekből próbálkozások vannak természetközeli erdőgazdálkodási módok 

kialakítására, hiszen jelenleg egyik módszer sem képes kellő mértékben utánozni a 

természetes folyamatokat. Minél természetesebbek lennének gazdasági erdeink, annál 

nagyobb lenne a produktumuk, s nőne az ellenállóképességük a bolygatásokkal szemben és 

nem utolsó sorban a biodiverzitása is relatív magas mértékű lehetne.  

Magyarországon az utóbbi 20 évben a természetes bolygatások egyre nagyobb károkat 

okoztak (Hirka, 2015). A börzsönyi jégtörések már a korábbi évek során felkeltették a 

szakemberek figyelmét, akik a jégtörések kialakulásának háttérben álló okokat is keresték.  

Ebben a dolgozatban a legutóbbi, az utóbbi 100 év legnagyobb volumenű jégtörésének 

vizsgálatát végeztem el. Eredményeim alátámasztották a korábbiakat (viszont a vizsgált 

változók nagyobb terjedelmű értékeket vettek fel, ami a jégtörés intenzitására és nagy 

kiterjedésére utal). Célszerű lenne a korábban is bizonytalan, illetve a mostani szélsőséges 

értékeket felvevő változókat terepi vizsgálatok során felmérni. 

Ezen eredmények során az erdészeti kezelés egyértelmű szerepvállalására derült fény. A 

magas bükk elegyarány és az állomány kora is domináns magyarázó változónak tűnik; 

ezen kívül az abiotikus változók is jelentős szereppel bírnak (bár ez lehet, hogy mind csak 

közvetett ok, a bükkös állományok ültetésének következtében). Ebből is látszik a 

természetközeli erdőgazdálkodás fontossága, igénye. 
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Summary 

In the last 40-50 years more attention has been given to understanding the background 

causes of natural disturbances that have occurred with increased frequency and intensity. 

Although a lot of studies have been made, more quantitative studies are needed to get a 

better understanding of these processes. This could result in a more successful 

implementation of natural processes (mimicking nature) in silvicultural and sustainable 

forest management (Firm et al., 2009). With dendroecological methods it is possible to 

examine the disturbance history to obtain useful information about the gap dynamics. 

Natural disturbances result in the creation of gaps in the canopy layer with varying sizes. 

To understand their existence and consequences, we should build upon the existing 

knowledge collected in studies on gap- and patch dynamics. We have less quantitative 

data, than it would be necessary at this part, too. Studies were mostly made in forest 

reserves, first of all, to describe the processes of natural gap dynamics.  

There are some endeavours to apply the studies’ knowledge, to develop methods of close-

to-nature forest management. Nowadays there is no eligible practice to mimic trustworthily 

and efficiently the natural courses. If the managed forests became more natural, their 

production, biodiversity value and their resistance against disturbances would increase. 

In the last two decades the natural disturbances in the Hungarian forests have caused 

increased damage (Hirka, 2015). Recent studies were carried out in the Börzsöny 

(Hungarian Mts.) where several ice storms happened. In these studies they tried to find the 

variables which might bring on the ice break.  

In this study, I examined the catastrophic ice damage (2014) in the Börzsöny Mts., which 

had the highest intensity in the last century in Hungary. The results confirm the 

suggestions made by previous studies (although the variables presented in a larger range, 

maybe because of the unusual high intensity and the large extent). It would be useful to 

make field based investigation to check the uncertain variables from this study (and from 

some previous studies, too). 

The results convincingly suggest that forest management plays an important role in the 

sensitivity of managed forest, which has been affected by the ice break. The high mixing 

ratio of beech and the stand age looks like having the highest importance. In addition, 

topographic variables could also be important (but these forests were planted in determined 

places, so these connection might be indirect). Based on these findings it is easy to see the 

necessity of close-to-nature forest management.  
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2. Melléklet 

 

 

 BEAR <= 32.45

Terminal

Node 1

STD =  0.089

Avg =  0.008

W = 1123.00

N = 1123

 FAJSZAM <= 0.80

Terminal

Node 2

STD =  0.000

Avg =  1.000

W = 25.00

N = 25

 MEREDEKSEG <= 23.50

Terminal

Node 3

STD =  0.272

Avg =  0.080

W = 348.00

N = 348

 MAGASSAG <= 597.81

Terminal

Node 4

STD =  0.365

Avg =  0.158

W = 76.00

N = 76

 MAGASSAG >  597.81

Terminal

Node 5

STD =  0.471

Avg =  0.667

W = 24.00

N = 24

 MEREDEKSEG >  23.50

Node 4

MAGASSAG <= 597.81

STD =  0.449

Avg =  0.280

W = 100.00

N = 100

 FAJSZAM >  0.80

Node 3

MEREDEKSEG <= 23.50

STD =  0.331

Avg =  0.125

W = 448.00

N = 448

 BEAR >  32.45

Node 2

FAJSZAM <= 0.80

STD =  0.377

Avg =  0.171

W = 473.00

N = 473

Node 1

BEAR <= 32.45

STD =  0.231

Avg =  0.056

W = 1596.00

N = 1596
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