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A Zselic erdeinek első, részletes cönológiai feltárását az 1950-es évek végén BORHIDI Attila végezte el. Az 
azóta eltelt 40 év alatt ebben a tájegységünkben is jelentős erdészeti beavatkozások történtek. Az 1994-ben 
megindult újabb kutatások célja az esetleges változások felderítése, dokumentálása volt. 
BORHIDI a Zselic egészét vizsgálta, adatai nagy területre vonatkoznak. A szerző BORHIDI munkáiban legtöbb 
adattal szereplő, általa legjobbnak ítélt két erdőrészletben, az egymással szomszédos Dennai- és a Vitorági-
erdőben jelölt ki 4 x 3 km-es vizsgálati területet, amelyben részletes vegetációvizsgálatokat végzett. A 
kiállított poszter BORHIDI 1957-60. évi és DÁVID 1994-98. között készült növénycönológiai felvételeinek 
természetvédelmi szempontú összehasonlítását mutatja be.  
A fentebb jellemzett mintavételi egységben néhány kicsiny folttól eltekintve két társulás dominál: a dél-
dunántúli gyertyános-tölgyes (Helleboro dumetorum-Carpinetum Soó et BORHIDI) és az illír gyertyános 
bükkösök alcsoportjába tartozó dél-dunántúli bükkös (Vicio oroboidi-Fagetum Pócs et BORHIDI). Mindkét 
társulás két, száraz és nedves szubasszociációcsoportra oszlik, amelyekben 2-3 szubasszociációt tudunk 
elkülöníteni. A szubasszociációkról klasszikus cönológiai módszerekkel készültek a társulástani felvételek. A 
kiértékelések csoportrészesedés és tömegszázalék alapján a SIMON-féle természetvédelmi értékkategóriákra 
és a BORHIDI-féle szociális magatartástípusokra egyaránt megtörténtek. 
 

Eredmények 
 

1. Fajszámok összehasonlítása. Már az újabb felvételek elkészítésénél feltűnt, hogy a fajkészlet a két 
időszakban nem egyezik meg. A Helleboro dumetorum-Carpinetum társulás 153 összes fajából DÁVID a 
BORHIDI által közölt 129 fajból 24 fajt nem talált a mintaterületén. Ugyanakkor a 90-es években készült 
társulásfelvételek 32 olyan fajt tartalmaznak, melyek korábban nem voltak dokumentálva. Ezen fajok 50%-a 
kísérő faj, de 15%-ban megjelennek a degradációra utaló zavarástűrő fajok is. Örvendetes, hogy ugyanekkora 
értékkel megnőtt a védett fajok száma is. 
A Vicio oroboidi-Fagetum társulásban nagyobb az eltérés a nem fellelt és az újonnan megfigyelt fajok között. 
A 144 összfajszámból DÁVID tabellái nem tartalmaznak 16 BORHIDI által észlelt fajt, ugyanakkor a '90-es 
évek végén 39-el több fajt rögzítettek, mint az '50-es években. Újabb védett faj nem került elő, de sajnálatos 
módon a zavarástűrők mennyisége 28%-al nőtt. 
2. Természetvédelmi értékkategóriák összehasonlítása. A gyertyános-tölgyesekben az eltelt 40 év alatt a 
természetvédelmi értékkategóriák alapján jelentős változások nem mutathatók ki. A tömegviszonyokat és a 
csoportrészesedést vizsgálva egyöntetűen a kísérőfajok dominálnak, a zavarásra utaló fajok tömege a társulás 
össztömegéhez viszonyítva elhanyagolható (1-2%). 
A bükkösökben szinte teljesen hasonló a helyzet. A kísérő és a társulásalkotó fajoknak olyan nagy a 
részesedése, hogy mellettük a többi kategória elenyésző mennyiségben van jelen, sajnos a védett növények 
is. Az egyes szubasszociációk a társulás egészéhez hasonlóan viselkednek. 
3. Szociális magatartástípusok összehasonlítása. A gyertyános-tölgyesekben mindkét vizsgált időszakban a 
társulást stabilizáló kompetítor fajok domináltak (1959:68%, 1998:82%). A specialisták aránya 18%-ról 6%-
ra csökkent, ez kismértékű kedvezőtlen változásokra utal. A bükkösökben a tömegességi viszonyok hasonló, 
de kisebb arányú változásokat jeleznek. A társulásokat stabilizáló kompetítor fajok és a generalisták aránya 
kismértékben emelkedett, ezzel szemben a zavarásokra érzékeny specialisták 8%-ról 2%-ra csökkentek. 
 

Abstract 
 

The poster demonstrates associations of plants at the end of the 50ies and 90ies from the point of view of 
nature protection in the Helleboro dumetorum-Carpinetum and Vicio oroboidi-Fagetum in Zselic (South-
Danubian) hilly region. It can be concluded on the basis of analyses that these associations were able to 
tolerate the forestry interventions well during the past 40 years, signs referring to the disturbance of places of 
existence can be found scarcely on the bases of the natural value figures (SIMON) and the social behaviour 
types (BORHIDI).  
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