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A klímaváltozás hatáselemzésére használt forgatókönyvek hazánkban a zonális
erdőövek térbeli mintázatának a változását és az erdőtakaró visszaszorulását vetítik
előre (Mátyás és Czimber 2004). A klímaváltozás hatásai különösen érzékenyen érinthetik a középhegységi ún. határ-termőhelyek erdőállományait és különösen a cserestölgyeseket. A határhelyzeti termőhelyek erdőállományaiban már jelenleg is a fafajok
vitalitásának a gyengülése figyelhető meg (Berki és Rasztovits 2004), az ismétlődő
klimatikus extrémitások (aszály, hőhullám) pedig tömeges egészségleromlást és mortalitást válthatnak ki. A 80-as években a cseres-tölgyes erdőállományokban fellépett
tölgypusztulási folyamat egyik fő kiváltó okaként is az aszályt jelölték meg (Jakucs et
al. 1986). A cseres-tölgyesek két fafajának, a kocsánytalan tölgynek (Quercus petraea)
és a csertölgynek (Quercus cerris) a makroklímával szembeni igényét az elterjedési
mintázatuk alapján jól ismerjük. Kevés információval rendelkezünk azonban a fafajok
szerves anyag produkcióját meghatározó ökofiziológiai jellemzőiről, az éghajlati fluktuációkkal és a termőhelyi vízellátottság-ingadozásokkal szembeni toleranciájáról, valamint
az e változásokhoz való fiziológiai alkalmazkodási stratégiákról. Hazánkban a legtöbb
eredmény ebben a vonatkozásban a Bükk-hegységi Síkfőkút Projekt hosszú távú erdőökológiai kutatási terület cseres-tölgyesében végzett vizsgálatok során született (Jakucs
et al. 1986, Mészáros et al. 1993, Fenyvesi et al. 1998, Mészáros et al. 2007).
A Síkfőkút Projekt kutatási terület a Bükk-hegység déli lábánál 320-340 tengerszint
feletti magasságban található, évi csapadékösszege 601 mm, az évi középhőmérséklete
9,9 oC (50 éves átlagok) (Jakucs 1985). A terület cseres-tölgyes állománya (Quercetum
petraeae-cerris) jelenleg 90-95 éves. A területen 1972-ben kezdődtek a kutatások, az erdő
számos struktúrális és funkcionális jellemzőire vonatkozóan hosszú időre visszanyúló
adatsorokkal rendelkezünk. A 1980-as évektől a tölgypusztulás a terület erdőállományát
az országos átlaghoz képest jóval súlyosabban érintette (Jakucs et al. 1986). A két domináns fafaj közül a pusztulás elsősorban a kocsánytalan tölgy esetében jelentkezett,
amelynél az 1970-es évek elején megállapított értékekhez képest mára az egyedszám
60 %-kal csökkent, míg a csertölgy esetében 20 %-kal. A pusztulás következtében az
állomány jelentősen felritkult, nagyméretű lékek alakultak ki, és a növényzeti szintek
dominanciaviszonyaiban fokozatos átrendeződés következett be, változott a lombkoronaszint elegyessége. A síkfőkúti erdőállományban a pusztulási folyamat lezajlása szoros
korrelációt mutat az aszályos évek gyakoriságával. Kutatásainkban arra a keressük
a választ, hogy a kocsánytalan tölgynek és a csertölgynek a klímaérzékenységét mely
ökofiziológiai sajátosságok befolyásolják, a két faj milyen mértékben különbözik a
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különböző tenyészidőszakok éghajlati fluktuációival szembeni fiziológiai reakcióiban és
a száraz periódusok alatti potenciális vízforgalmi zavarokat kivédő mechanizmusokban.
Az erdőállományban évek óta „kampányszerű” in situ ökofiziológiai méréseket és
folyamatos fiziológiai monitorozást végzünk a levélnövekedés, fotokémiai aktivitás,
gázcsere, nedváramlás és radiális törzsnövekedés nyomonkövetésére. A fafajok klímaérzékenységének becslése során a kontrasztos időjárású évek (pl. 2003 vs 2004, 2007 vs
2008) és ugyanazon vegetációs időszakban a száraz–csapadékos periódusok eredményeit
vetjük össze.
A 2003. évi extrém aszály és hőhullám a két fafaj ökofiziológiai sajátosságait jelentősen befolyásolta, az aszállyal szemben a Q. cerris toleránsabbnak bizonyult. Az eddigi
eredmények alapján megállapítható, hogy a kocsánytalan tölgy levélnövekedése és fotoszintetikus apparátusa nagyobb klimatikus érzékenységet mutat, mint a csertölgyé. A
kocsánytalan tölgy asszimiláló lombfelületét és tömegét a levélnövekedés exponenciális
fázisában uralkodó hőmérséklet és csapadékviszonyok nagyobb mértékben befolyásolták.
Mindkét faj izohidrikus vízgazdálkodási stratégiával rendelkezik, de aszályos időszakban
a kocsánytalan tölgy vízforgalmában erősebb sztomatikus kontrollt mutattunk ki. Ez
hosszantartó szárazság esetén nem csak a fák szerves anyag produkciójának, hanem a
következő évi fiziológiájukat is meghatározó szerves anyagraktárnak a csökkenését, a
vitalitásuk gyengülését és a károsítókkal szemben is fogékonyság fokozódását váltja
ki. Az aszály elnyújtott hatását mutattuk ki mindkét fafajnál a rákövetkező vegetációs
időszakban mért alacsonyabb fotokémiai aktivitás alapján. Ez mutatkozott meg a 2003.
évi aszályt követően fellépett gyapjaslepke gradáció során, ami az erdőállományban
súlyos asszimiláló levélfelület veszteséget okozott 2005. évi maximummal. A két faj
sztómakonduktanciája csapadékos időszakban hasonló, de szárazságtressz felléptekor
a Q. cerris sztómakonduktanciája magasabb szinten marad, illetve napi fluktuációjában
jelentkezik másodmaximum is. A Q. petraea-nál az erősebb sztomatikus kontroll tartós
szárazságstressz alatt „szénéhezést” válhat ki. A két fafaj nedváramlása csapadékos
időszakban szoros korrelációt mutat a VPD-vel. Száraz időszakban azonban ez a korreláció a Q. petraea esetében gyengül, ugyanakkor szorosabbá válik a nedváramlás
talajnedvességgel való korrelációja. Ezek a változások szintén a Q, petraea erősebb sztomatikus kontrolljára utalnak. A dendrometriás mérések alapján megállapítható, hogy a
törzs radiális növekedése Q. petraea esetében nagyobb mértékű fluktuációt mutat, ez a
fafaj csapadékos időszakban nagyobb radiális növekedéssel reagál, intenzívebb a nedváramlása. A Q. cerris radiális növekedésében mérsékeltebb változások mutathatók ki,
ami nagyobb törzsbeni vízraktárra utal. A két fafaj eddig feltárt ökofiziológiai eltérései
alapján arra lehet következtetni, hogy ha az aszályos évek gyakorisága növekszik, akkor
a klimatikus peremhelyzetű termőhelyeken a Q. petraea esetében mortalitás várható és
fokozatosan dominánssá válik a Q. cerris.
A kutatásokat az OTKA (68397 ny.sz. pályázat) támogatja.

16

Zonális erdők fafajainak ökofiziológiája
Irodalom
Berki I., Rasztovits E. 2004: Zonális fafajaink, különösen a kocsánytalan tölgy szárazságtolerancia határérték
sávjának kutatása – módszer, előzetes eredmények. In: Erdő és Klíma IV. (szerk.: Mátyás Cs., Víg P.).
NyMe, Sopron, pp. 209–220.
Fenyvesi A., Béres Cs., Raschi A., Tognietti R., Ridder H.W., Molnár T., Röfler J., Lakatos T., Csiha I. 1998:
Sap-flow velocities and distribution of wet-wood in trunks of healthy and unhealthy Quercus robur,
Quercus petraea and Quercus cerris oak trees in Hungary. Chemosphere 36: 931–936.
Jakucs P. 1985: Ecology of an oak forest in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Jakucs P., Mészáros I., Papp B. L., Tóth J. A. 1986: Acidification of soil and decay of sessile oak in the “Sikfőkút Project” area (N-Hungary). Acta Bot. Hung., 32: 303–322.
Mátyás Cs., Czimber K. 2004: A zonális erdőhatár klímaérzékenysége Magyarországon – előzetes eredmények.
In: Erdő és Klíma IV. (szerk.: Mátyás Cs., Víg P.). NyMe, Sopron, pp. 35–44.
Mészáros I., Módy I., Marschall M. 1993: Effect of air pollution on the condition of sessile oak forests in
Hungary. In: Environmental Contamination. Studies in Environmental Science, 55 (Ed.: Vernet J-P.).
Elsevier Sci. Publ., Amsterdam, pp. 23–35.
Mészáros I., Veres Sz., Kanalas P., Oláh V., Szőllősi E., Sárvári É., Lévai É., Lakatos Gy. 2007: Leaf growth
and photosynthetic performance of two co-existing oak species in contrasting growing seasons. Acta
Silv. Lign. Hung. 3: 7–20.

17

Állományszintű CO2-gázcseremérés nyílt rendszerben üzemelő, 60 cm átmérőjű kamrával
a mátrai vizsgálati területen

Állományszintű CO2-gázcseremérés zárt rendszerben üzemelő, 60 cm átmérőjű kamrával
a mátrai vizsgálati területen
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