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Ártéri területeken a méteres nagyságrendű mikrodomborzat -- a talajvíz szintjén keresztül -- jelentős 
vegetáció-alakító hatást fejt ki. Ezt az összefüggést vizsgáltam két dráva-síki erdő vegetációtérképe és az ott 
készült cönológiai felvételek térinformatikai elemzésével, a MAPINFO 3.0. programmal.   
Az Ataki-erdő 1996-ban, a Vajszlói-erdő 1997-ben készült digitalizált  vegetációtérképét, és az ott készült 
31, ill. 82 cönológiai felvételt vetettem össze az egyméteres alapszintközű EOTR térkép (1973) alapján 
készült digitalizált domborzati térképpel. A vegetációtérképeken szereplő vegetációtípusok: Leucojo aestivi-
Salicetum albae, Fraxino pannonicae-Alnetum, Paridi quarifoliae-Alnetum, Scillo vindobonensi-Ulmetum 
(típusai: Carex remotás, Circaea lutetianás, Galeobdolon luteumos, Carex sylvaticás és Galium 
odoratumos), Fraxino pannonici-Carpinetum (típusai: Stellaria holosteás és Carex sylvaticás), és zavart 
aljnövényzeti típusok: Solidago giganteás, Dactylis polygamás és Carex brizoideses. 
Összehasonlítottam az egyes vegetációtípusokból készült cönológiai felvételek, illetve a vegetációfoltok 
területének tengerszint feletti magasság szerinti megoszlását. Utóbbi eljárással pontosabb képet kapunk, mert 
a cönológiai felvételek területi eloszlása nem egyenletes. Mivel a használt térinformatikai program vektoros 
alapú, a vegetációfoltok tszf.magasságának megállapítása közelítő eljárással történt. 
A Vajszlói-erdőben  a legmagasabb térszíneken degradált jellegű Dactylis polygamás állományok találhatók. 
A gyertyános-tölgyesek 97-98m-en találhatók, a szárazabb Stellaria holostea típusa többnyire 97-98,5 m tszf. 
m. szinteken, a kissé nedvesebb Carex sylvatica típus 97-97,5 m-nél.  
A tölgy-kőris-szil ligeterdő különböző típusai zömmel 96-97 m tszf.magasságban -- elsősorban a Carex 
sylvaticás és Galeobdolon luteumos típus révén -- átfednek a gyertyános-tölgyesekkel. A Circaea lutetianás 
és a gyenge fényviszonyokat jelző Galium odoratumos típus 96, a legalacsonyabban fekvő  Carex remotás 
95m-nél jellemző. Az égerligetek is a legalacsonyabb, 95 m-es szinten vannak.  
A zavart típusok közül legmélyebben a Solidagosok, a gyertyános-tölgyesek és keményfaligetek átmeneti 
zónájában a Carex brizoides dominanciájú állományok találhatók. 
Az Ataki-erdő legmélyebb szintjein elsősorban puhafaligetek és láperdők találhatók; e két társulás nem a víz 
mennyisége, hanem minősége (lápi jelleg, oxigénszegénység) alapján különül el. A magasabb szinteken 
fokozatosan egyeduralkodóvá válnak a tölgy-kőris-szil ligeterdők. Típusaik összehasonlításakor a Vajszlói-
erdőben látottakhoz hasonló képet kapunk.  
 

Summary 
GIS analysis of connection between micro-relief and vegetation in lowland forests 

A. O.-AJKAI 
 

Micro-relief  – through the level of groundwater – is an important vegetation-shaping factor in inundation 
areas. This connection was studied in two near-natural forests of Drava Lowland using GIS software 
MAPINFO 3.0.  Classical zonation pattern was proved quantitatively: softwood gallery forests, hardwood 
gallery forests and lowland hornbeam-oak forests can be found on even higher places; moor forests are on the 
same level as softwood groves: they can be separated by another ecological factor (oxygen content of water).  
Types inside of hardwood gallery forests and hornbeam-oak forests are separated too.  
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