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Összefoglaló: Síkfőkúton a hetvenes évek végétől közel egy évtizedig tartó tölgy-
pusztulás átalakította az erdő struktúráját. A lágyszárú növényzet borítása 1973-ban 
átlagosan 21% volt. Ez 1988-ra 6%-ra csökkent és azóta sem emelkedett 8% fölé. Cél-
kitűzésünk volt megvizsgálni, hogy az erdő magbankja milyen sűrűségű és fajszámú, 
milyen mértékben hasonlít a föld feletti vegetációhoz. Az erdő magbankját csírázta-
tásos módszerrel megvizsgáltuk. A magbankot alacsony sűrűségűnek találtuk (kb. 
1270 db/m2). Talajmintáinkból 33 faj 314 egyede csírázott. A föld feletti vegetáció 
és a magkészlet közötti hasonlóság (Sørensen-index) 44%. A magkészletben a deg-
radációt jelző fajok magvai vannak többségben. A magvak 99%-a a rövid-távú és 
hosszú-távú perzisztens kategóriába tartozik. A ruderális fajok magvainak több mint 
86%-a hosszú-távú perzisztens, ezek közé tartozik a legnagyobb magszámmal sze-
replő Chenopodium polyspermum. Eredményeink azt mutatják, hogy a tölgyesekre 
jellemző lágyszárúak alacsony sűrűségű tranziens és rövid-távú perzisztens magban-
kot képeznek (mintegy 120 db/m2).
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Bevezetés

A lágyszárú szint érzékeny indikátora az erdőkben végbemenő természe-
tes változásoknak és az emberi zavarásnak. Struktúrájának és dinamikájá-
nak ismerete kiemelt fontosságú az erdők regenerációjának szempontjából 
is (Aude & lawesson 1998, Csontos 1996). A lágyszárú szint dinamikai 
folyamatainak értékeléséhez a magkészlet ismerete alapvetően fontos 
(Hopfensperger 2007, Templeton & levin 1979, Thompson et al. 1997). 
A magkészlet meghatározza a zavarások után a lágyszárú szint új összeté-
telét. A magbank és összetétele rövidtávon jelentősebb lehet a megújulás-
ban, mint a klonális szaporodás előtérbe kerülése, vagy a külső forrásokból 
származó propagulumok (Kalamees & Zobel 1998).

A mérsékelt övi erdők általában változó sűrűségű magbankkal rendel-
keznek, kevesebb mint 1 mag/m2-es (Schiffman & Johnson 1992) és több 
mint 21000 mag/m2-es (Staaf et al. 1987) magsűrűségről is olvashatunk a 
talaj felső 10 cm-es rétegében. Az árnyéktűrő fajok többsége nem képez 
perzisztens magkészletet (Bossuyt & Hermy 2001, Halpern et al. 1999), az 
erdők magbankját elsősorban korai szukcessziós stádiumok fajai (például 
az erdőszegély növényei és vágásnövények) és gyomfajok magjai alkotják 
(Bossuyt & Hermy 2001, Bossuyt et al. 2002, Halpern et al. 1999). rit-
kán más típusú élőhelyekre jellemző fajok magjai is előfordulnak benne 
(Halpern et al. 1999), mint pl. a Juncus fajok. Emiatt az erdőkben a föld 
feletti vegetáció és a talajmagbank közötti hasonlóság alacsony (Eriksson 
1995, Staaf et al. 1987, Thompson & Grime 1979, Warr et al. 1994).

A síkfőkúti erdőben az 1980-as évek végére jelentős tölgypusztulás 
ment végbe (Kotroczó et al. 2007, 2008; Krakomperger et al. 2008). Ennek 
következtében a lágyszárú szintben alapvetően megváltozott a borítás és a 
fajösszetétel. Ezzel kapcsolatban 2006-ban megvizsgáltuk az erdő lágyszá-
rú magbankját. A következő kérdéseket vizsgáltuk: (i) A magbank fajgaz-
dagsága és sűrűsége alacsony, csak néhány rövid életű faj képez jelentős 
perzisztens magbankot (Pickett & Mcdonnell 1989, Thompson 1992). (ii) 
A föld feletti lágyszárú vegetáció és a magbank közötti hasonlóság kicsi 
(Pickett & Mcdonnell 1989, Schiffman & Johnson 1992, Sullivan & Ellison 
2006). A magbank jól jellemzi egy terület múltját, egyfajta emlékezete az 
erdőnek. Összetétele jobban hasonlít egy korábbi állapotra. (iii) Az erdők 
magbankja alárendelt szerepet tölt be a regenerációban (Kalamees & Zobel 
1998), ezért a lágyszárú növényzet regenerálódása hosszú távon a vegetatív 
szaporodástól és külső propagulum-forrásokból várható.
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Anyag és módszer

vizsgálatainkat a Bükk-hegység déli lábánál, Egertől 6 km-re fekvő 
Síkfőkút Projekt erdejében végeztük, amely a Szőllőskei-erdő Természetvé-
delmi Terület része. Az erdőben 1973-tól folyamatos a lágyszárú szint vizs-
gálata (Papp 1985). Ez mindvégig az erdőben kijelölt 33 db 4×4 m-es állandó 
kvadrátban történt. A felvételezésekkor feljegyzésre került az összes lágyszá-
rú növényfaj becsült borítás-értékeivel együtt.

A magbank mintavételek 2006 márciusában történtek a 33 mintanégy-
zetből. Négyzetenként 6-6 db 4 cm átmérőjű, 10 cm mélységű talajmintát 
vettünk, így mindösszesen csaknem 25000 cm³ talajmintát vizsgáltunk 
meg, ami meghaladja a hazai cseres-tölgyesekre megállapított minimális 
talajtérfogatot (Csontos 2006). A magkészlet tanulmányozására a talajmin-
ták koncentrálás utáni üvegházi csíráztatásos módszerét alkalmaztuk (ter 
Heerdt et al. 1996). A furatok felső (0--5 cm) és alsó (5--10 cm) felét a ver-
tikális mageloszlás vizsgálatához külön választottuk és külön kezeltük. A 
talajminta-koncentrálást 3,0 és 0,2 mm lyukbőségű szitákkal végeztük. A 
koncentrált mintákat autoklávval sterilizált, kb. 3--4 cm vastag talajra réte-
geztük külön az alsó és a felső szintből származó mintákat. Az üvegházból 
származó magszennyezés mérésére kontroll ládákat állítottunk be. A lá-
dákat folyamatosan öntöztük, a megjelenő csíranövényeket meghatároztuk 
(Csapody 1968). A vegetatív állapotban biztosan nem határozható fajokat 
külön edényekben határozhatóságig neveltük. A magkészlet és a föld feletti 
vegetáció hasonlóságának kiszámításához a Sørensen-indexet használtuk. 
A perzisztencia vizsgálatához a fajokat Thompson et al. (1997) és Csontos 
(2001) munkái alapján három kategóriába soroltuk. A 3-nál kevesebb mag-
gal reprezentált fajokat nem kategorizáltuk.

Eredmények

A síkfőkúti erdő lágyszárú szintjében a borítással ellentétben a lágyszárúak 
összesített fajszáma nem csökkent, sőt esetenként növekedés tapasztalható 
(1. táblázat), elsősorban ruderális fajok jelentek meg 1973 és 2006 között. 
A gyakorisági sorrend 1988-tól kezdődően jelentősen megváltozott. A Poa 
nemoralis gyakorisága 1994-től lecsökkent, helyét a Melica uniflora vette 
át. Ezzel egy időben a nitrofil egyéves és rövidéletű gyomok (Chelidonium 
majus, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Geranium robertianum) is 
megjelentek és azóta is gyakoriak.
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A magbankból összesen 33 faj 314 egyede csírázott; ezek közül 7 egy-
szikű és 26 kétszikű faj volt (2. táblázat). A magsűrűség 1270 mag/m2. A 
leggyakoribb 10 faj 81 és 11 maggal volt képviselve. Ezek alkotják a mag-
készlet több mint 80%-át, melyek közül az Ajuga reptans, Carex muricata, 
Poa nemoralis és a Veronica chamaedrys jellemző faja a vizsgált erdőnek. 

1. táblázat. A vizsgált erdő 10 leggyakoribb lágyszárú fajá-
nak átlagos borításváltozása (%) 1973 és 2006 között, valamint 
az évek teljes lágyszárú fajszáma és azok összesített borítása.

Fajnevek 1973 1982 1988 1994 2000 2006
átlag ±SE átlag ±SE átlag ±SE átlag ±SE átlag ±SE átlag ±SE

Carex michelii 5,9 1,1 3,4 0,8 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0
Carex montana 2,8 0,9 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dactylis polygama 1,7 0,3 1,0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragaria vesca 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Festuca heterophylla 1,1 0,4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Galium schultesii 1,5 0,7 1,2 0,5 1,2 0,7 0 0 0 0 0 0
Lathyrus niger 0,6 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Melica nutans 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Melica uniflora 1,4 0,7 0,8 0,3 0 0 0,5 0,3 0,3 0,2 0 0
Poa nemoralis 4,6 1,1 2,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Alliaria petiolata 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0
Carex muricata 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,3 0,1
Galium aparine 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 1,9 0,8
Geranium robertianum 0 0 0 0 1,1 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 1,4 0,9
Lathyrus vernus 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1
Polygonum dumetorum 0 0 0 0 0,5 0,1 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Symphytum tuberosum 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
Chelidonium majus 0 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,1 0,1 1,3 0,7
Melittis grandiflora 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Polygonatum latifolium 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5
Veronica chamaedrys 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Dictmnus albus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Ajuga reptans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1
Stachys sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1
Stellaria media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1
Teljes fajszám (db) 24 21 30 25 16 35
Borítás (%) 21,3 12,2 5,6 4,0 1,8 7,9
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2. táblázat. A magkészlet fajainak mageloszlása (db) az alsó (5--
10 cm) és felső (0--5 cm) talajszintben és magbank típus besorolá-
suk: 1: tranziens; 2: rövid-távú perzisztens; 3: hosszú-távú perzisztens.

Magbank 10--5 cm 5--0 cm összesen Magbank típus
Ajuga reptans 9 6 15 3
Ballota nigra 1 - 1 -
Bylderdykia dumetorum 1 2 3 2
Carex michelii - 3 3 1
Carex muricata 17 14 31 3
Chenopodium album 2 13 15 3
Chenopodium hybridum - 1 1 -
Chenopodium 
polyspermum

48 33 81 3

Chaerophyllum temulum 1 - 1 -
Cirsium arvense - 1 1 -
Cirsium vulgare 1 8 9 3
Conyza canadensis 7 12 19 2
Dactylis glomerata 1 2 3 3
Epilobium montanum - 2 2 -
Epilobium tetragonum - 1 1 -
Festuca heterophylla - 1 1 -
Fragaria vesca 1 6 7 3
Hypericum perforatum 13 13 26 3
Lathyrus niger - 1 1 -
Matricaria maritima - 1 1 -
Melandrium album - 1 1 -
Melica uniflora - 1 1 -
Poa nemoralis 5 11 16 2
Polygonum lapathyfolium 1 1 2 -
Solanum nigrum 2 1 3 3
Stellaria media 9 10 19 3
Taraxacum officinale - 1 1 -
Turritis glabra 1 2 3 3
Typha angustifolia 6 13 19 3
Urtica dioica - 2 2 -
Verbascum nigrum 9 1 10 3
Veronica chamaedrys 2 9 11 2
Vicia lathyroides 2 2 4 3
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A cseres-tölgyesekre jellemző erdei fajok közül a Poa nemoralis (kb. 125 
db/m2) és a Carex muricata (kb. 64 db/m2) magkészlete volt a legnagyobb. 
A faj- és egyedszám a mélységgel szignifikánsan (p<0,05) csökken. A felső 
(0--5 cm) szintben 175, az alsóban (5--10 cm) 139 mag volt, tehát a teljes 
magszámnak 44%-a található az alsó szintben. 

A magkészletben és a vegetációban együttesen 53 faj fordult elő 2006-
ban. Csak a vegetációban 20, csak a magkészletben 18 faj, míg a közösen 
előforduló fajok száma 15. A Sørensen-index értéke 44%. Az előző évekre 
is kiszámoltuk a hasonlóságokat, ebből kiderült, hogy a mintavétel évétől 
eltekintve a magkészlet legjobban az 1973-as vegetációhoz hasonlít, a ha-
sonlóság 38%. A magkészletben 16 olyan faj volt, amelyet az adott évben 
nem regisztráltunk a föld feletti vegetációban. Ezek közül a Chenopodium 
album és a Typha angustifolia fajok rendelkeztek jelentősebb magkész-
lettel. Megfigyelhető, hogy a vegetációban levő gyakori gyomok közül a 
Chelidonium majus-nak és a Geranium robertianum-nak nem mutattuk ki 
magkészletét.

Perzisztenciát tekintve 14 fajt nem kategorizáltunk, mivel 3-nál kevesebb 
maggal voltak reprezentálva. Tranziens magkészletűnek csupán a Carex 
michelii-t találtuk. A rövid-távú perzisztens kategóriát a kategorizált egye-
dek 17%-a alkotja (4 faj). A legtöbb faj (14) hosszú-távú perzisztens, ezek a 
magbank több mint 80%-át adják. A síkfőkúti erdőben megtalálható rövid- 
és hosszú-távú perzisztens magvak 32%-a erdei fajoktól származik, míg a 
fennmaradó rész gyom. A gyomok közül a Chenopodium polyspermum-
nak a legjelentősebb a magkészlete (327 db/m2).

értékelés

A közvetlen emberi hatásoktól mentes erdők tanulmányozása megvál-
toztatta azt a statikus képet, ami ritka eseményként kezeli a társulások 
összetételének megváltozását néhány évtizedes időperiódusban (runkle 
1982). A 100 év körüli, 3--4 évtizede közvetlen emberi beavatkozástól 
mentes síkfőkúti sarjerdőben gyors és jelentős átalakulási folyamatok 
történtek. Az 1980-as évek végére a tölgyek egyharmada elpusztult 
(Tóthmérész 2001). Helyüket a mezei juhar vette át. Ezzel megszűnt 
az állomány viszonylagos stabilitása (Jakucs et al. 1988, Kárász 2001, 
Tóthmérész & Jakucs 1989). A fás erdőszintek változásaira a lágyszárú 
szint igen érzékenyen és gyorsan válaszolt (Papp et al. 1989, Papp 2001). 
1973-ban még 21% volt a lágyszárú szint borítása (Papp 1985). Az 1980-
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as évek végére 6%-ra csökkent (1. táblázat). 2006-ban 8% körül volt az 
átlagos borítás. A lágyszárú szint a megnövekedett lombkorona borítás 
következtében jelentősen átalakult, ugyanis a dúsabb lombkorona nagy-
mértékben csökkentette a bejutó fény mennyiségét, megváltoztatatta 
a hőmérsékleti és csapadékviszonyokat (Fisher & Binkley 2000) is. A 
lágyszárú szint tehát érzékenyen és csökkenéssel reagált a fás szárúak 
változására.

A mérsékelt övi erdők adatai alapján a síkfőkúti erdő 1270 mag/m²-
es magsűrűsége alacsony. Hasonlóan alacsony, átlagosan 1362 mag/m² 
denzitás jellemezte a visegrádi-hegységben vizsgált cseres-tölgyeseket is 
(Csontos 2006). Shiffman & Johnson (1992) csak kevesebb, mint 1 mag/
m²-es sűrűséget talált virginiai tölgyesekben. idősebb bükkösökben 1400 
és 21500 (Staaf et al. 1987), míg belgiumi tölgyes-bükkösökben 12400 
mag/m²-es (Bossuyt et al. 2002) magsűrűséget találtak. Egy Quebec-i 
mérsékelt övi lombhullató erdőben 475 és 16700 mag/m² (leckie et al. 
2000), míg egy dániaiban 2200 és 15600 mag/m² volt a magsűrűség. Te-
hát az áttekintett irodalomban néhány száztól néhány tízezerig terjednek 
a magsűrűség adatok (Csontos 2007, ingersoll & Wilson 1990). általá-
nos tendencia, hogy a magsűrűség a korral és természetességgel csökken 
(Shiffman & Johnson 1992, Thompson et al. 1997).

Eurázsia és észak-Amerika mérsékelt övi területein végzett vizsgála-
tok azt mutatják, hogy az erdők magkészletét elsősorban nem az erdőre 
jellemző fajok alkotják (Pickett & Mcdonell 1989, Thompson & Grime 
1979). A síkfőkúti erdő talajában a magvak 80%-a 10 fajhoz tartozott. Kö-
zülük 4 erdei faj, 6 pedig jellemzően erdőszegélyek, tisztások és bolyga-
tott területek növényfaja. A magkészletben a fénykedvelő Chenopodium 
polyspermum magja volt a leggyakoribb, annak ellenére, hogy a föld felet-
ti vegetációban először csak 2006-ban felvételeztük, mindössze 0,3%-os 
borítással. A magkészlet nagy gyommag tartalma a szomszédos terüle-
tekről való terjedéssel, korábbi művelés hatásával magyarázható, ugyan-
is számos gyomfaj magjának élettartama igen hosszú lehet (Canham & 
Marks 1985, Milberg 1995, Priestly 1986).

irodalomból ismert, hogy fás vegetáció esetén kicsi a hasonlóság faj-
összetételt tekintve a magkészlet és a növényzet között (Hopfensperger 
2007, Pickett & Mcdonell 1989, Schiffman & Johnson 1992, Sullivan 
& Ellison 2006, Thompson & Grime 1979). Hopfensperger (2007) átte-
kintő munkája alapján a legnagyobb hasonlósági érték is 60% alatt van. 
A síkfőkúti erdőben talált 44%-os hasonlóság megfelel az irodalomból 
ismert adatoknak. A vizsgált 33 év alatt a hasonlóságok 20 és 44% között 
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változtak. Ugyanebben a tartományban (24-40%) mozgott a visegrádi-
hegységben megvizsgált négy cseres-tölgyes erdő magbankjának hason-
lósága is a föld feletti vegetációval összehasonlítva (Csontos 2006). A 
magbank mintavétel évétől eltekintve az 1973-as év lágyszárú összetétel-
éhez hasonlított leginkább a magkészlet, a hasonlóság 38%. 

Bossuyt és munkatársai (2002) vizsgálatai alapján a lombkoronaszint 
felnyílása esetén a magkészletből jelentősebb sűrűségben csírázó gyo-
mok válhatnak dominánssá a lágyszárú szintben a csekély borítással és 
magkészlettel rendelkező erdei fajokkal szemben. A síkfőkúti erdő mag-
készlete a fapusztulással járó lombozat átstrukturálódása után azonban 
alig aktiválódott, mivel a cserjeszint még sűrűbbé vált. A cserjeszint 
megnövekedett borítása akadályozta a csírázásukhoz általában fényt 
igénylő magok csírázását. A kisszámú kicsírázott gyommag ugyanakkor 
csökkentette az erdő aljnövényzetének természetességét. Az erdei lágy-
szárúak jelentőségének növekedése hosszútávon sem várható a magkész-
letből, mivel annak jelentős részét ruderális fajok alkotják. A jelenlegi 
magkészlet nem nyújt elégséges propagulum forrást a korábban jellemző 
erdei lágyszárú növényzet regenerálódásához. Hosszabb távon a cserje-
szint öngyérülése segítheti a lágyszárú szint borításának növekedését. A 
jelenlegi sűrűségű cserjeszint alatt elsősorban egyes erdei fajok vegetatív 
szaporodásának intenzívebbé válásától várhatjuk a lágyszárú szint lassú 
regenerálódását.
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Abstract: The tree decay started in the 80’s restructured the forest of the Síkfőkút 
Project The cover of the shrub layer increased, while the herb’s cover decreased. The 
herb layer cover was 21% in 1973. This decreased to 6% by 1988, and it remained 
under 8%. We examined the herb seed bank of the forest with germination method. 
our objective was to answer how dense was the seed bank of the forest, what was 
the similarity to the vegetation and what role plays in the regeneration of the forest 
herb layer. We found relatively low seed bank density with ca. 1270 seed/m². There 
were 314 individuals of 33 species germinated from the seed concentrated soil 
samples. The similarity (Sørenson-index) between the aboveground and belowground 
vegetation was 44%. The 80% of seeds was ruderal in the soil samples. 86% of them 
were long-term persistent. The most frequent was the Chenopodium polyspermum, 
probably reflecting the agricultural activity near the area. our results suggest that the 
forest herb species form a low dense transient and short-term persistent seed bank (ca. 
120 seeds/m²).

Keywords: vegetation dynamic, forest herbs, germination, seed-persistence, seed 
density


