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Az erdôszegélyek kialaku-
lása, strukturális típusai

Az erdôszegély átmeneti, ökoton jellegû
határzóna az erdô és az erdôtlen (fátlan)
terület között. Kialakulás alapján termé-
szetes (elsôdleges) és antropogén hatásra
létrejött másodlagos erdôszegélyeket le-
het elkülöníteni. Természetes (elsôdleges)
erdôszegélyek ott jöttek létre, ahol valami-
lyen környezeti tényezô(k) szélsôséges
értékei megszakítják az erdôborítást. Eze-
ket a tényezôket három csoportba lehet
osztani: 1. Klimatikus szélsôségek, me-
lyek – a fokozatos átmenet miatt – széles,
mozaikosan felszakadozó szegélyeket
hoztak létre a felsô erdôhatáron és az er-
dôs-sztyepp klímában az alsó erdôhatá-
ron. 2. Edafikus szélsôségek, melyek elsô-
sorban a vízháztartás szélsôségeiben nyil-
vánulnak meg, így a nagyon száraz termô-
helyeken (bokorerdôk, erdôsztyepp-er-
dôk) vagy a nagyon nedves, vizes termô-
helyeken (liget- és láperdôk). Ezt a hatást
felerôsítheti a talajok magas sótartalma is.
3. Természeti akadályok, mint a sziklafa-
lak, kôgörgetegek, nagyon meredek,
sekély termôrétegû termôhelyek, melyek
útját állják az erdônek. Másodlagos erdô-
szegélyek akkor keletkeznek, ha a külön-
bözô antropogén hatásokra a zárt erdôte-
rületek fölszakadoznak, s hosszabb vagy
rövidebb idôre fátlan területek ékelôdnek
be, illetve veszik körül a megmaradt erdô-
tömböket, foltokat. Ha az antropogén ha-
tás – tulajdonképpen a tájhasználat – tar-
tós (pl. legeltetés, kaszálás, szántóföldi
mûvelés), akkor a jellemzô tájmintázat év-
tizedekig, évszázadokig megmaradhat, s
ezáltal az erdôszegélyek is stabilabbak.
Ha az antropogén hatás átmeneti (pl. tar-
vágás erdôsítés), akkor a tájmintázat
csak néhány évig maradhat fenn, s az er-

dôszegély is labilis, át-
meneti.

A tájmintázat alapján elkülöníthetünk
külsô és belsô erdôszegélyeket. Külsô er-
dôszegélyrôl akkor beszélünk, ha az erdô-
tömböt, erdôfoltot más mûvelési ágú terü-
let (rét, legelô, kaszáló, szántó, gyümöl-
csös, szôlô, kivett) veszi körül. Belsô erdô-
szegélyek az erdôtömbön belül, az azt ket-
tévágó létesítmények (pl. utak, vasutak,
villany- és gázpászták), illetve az abba be-
ékelôdô létesítmények (pl. tisztások, vad-
földek, kirándulóhelyek) nyomán jöhet-
nek létre.

Az erdôszegélyek horizontális felépíté-
sét tanulmányozva kétféle vonalvezetést
lehet elkülöníteni. A szabálytalan vonalú
szegélyek egységnyi hosszra vetítve
hosszabbak, sokféle mikroélôhelyet talá-
lunk bennük, elsôsorban természetes
úton jöttek létre. Az egyenes vonalú szegé-
lyek rövidebbek, mikroélôhelyek szem-
pontjából egyhangúbbak, elsôsorban
antropogén hatásra alakultak ki.

Az erdôszegélyek vertikális felépítését
vizsgálva két határhelyzetet találunk. A fo-
kozatosan emelkedô, lépcsôzetes falú sze-
gélyek szélesek, s a különbözô magasságú
és életformájú növények sávokba rende-
zôdnek. Itt az erdôpalástot elôször olyan
sáv szegélyezi, amelynek fái rendszerint
alacsonyabbak a (felsô) lombkoronaszint
fafajainál, rövid törzsûek, mélyen elága-
zók, sokszor földig ágasak, nagy koroná-
júak és fényigényesek. Ehhez a sávhoz a
cserjesáv kapcsolódik, melyben gyakori-
ak a polikormon-(sarjtelep-)képzô és el-
sôsorban fényigényes fajok. A külsô sáv-
ban már csak lágy szárú vagy félcserjés
növényfajokat találunk, az elôbbiekre el-
sôsorban a magaskórós megjelenés jel-
lemzô, melyek xeromorf bélyegeket több-

nyire nem viselnek és mérsékelten fény-
igényesek, félárnyéktûrôk. Ezek a szegé-
lyek fajgazdagabbak, mint a szinte csak
lombkoronából álló, rövid átmenetet ké-
pezô függôleges falú szegélyek.

Az ugrásszerûen emelkedô, függôleges
falú szegélyek keskenyek, az elôzôekben
említett sávok egymás alá tolódnak. A
szélsô faegyedek koronája aszimmetrikus,
a külsô koronafél erôteljesebben ágas,
ágai megnyúltak („zászlós”). Ebben a tí-
pusban a létforrásokért folyó küzdelem,
elsôsorban a fajok fény- és gyökér-
konkurenciája jóval nagyobb, mint az elô-
zô típusban.

Mivel az erdôszegély rövid átmenetet
képez két, egymástól teljesen eltérô élet-
tér (erdô nyílt terület) között, ezért az
abiotikus környezeti tényezôk többé-ke-
vésbé éles határa húzódik itt. Erdôszegély
nélkül a nyílt terület klímája az állomány
szélétôl 2-3 famagasságnyira még kimu-
tatható, erdôszegély megléte esetén az ál-
lományklíma szinte az állomány széléig
jellemzô. A délies és nyugatias kitettségû
szegélyek naposabbak, melegebbek,
mint az északias és keleties kitettségûek.
(A délies és nyugatias kitettségû szegélyek
gyepfajokban gazdagabbak, erdei fajok-
ban szegényebbek, mint az északias és
keleties kitettségû szegélyek.) A szegélyek
besugárzás (hô és fény), illetve vízháztar-
tás (páratartalom, talajvíz) viszonyai átme-
netet mutatnak az erdô és a nyílt terület
között:

Az erdôszegélyek határoló szerepe mi-
att a másik két élettérhez (erdô, nyílt terü-
let) képest itt a legnagyobb a téli hófelhal-
mozódás (amely többletvíz bevételi for-
rás, továbbá hatékonyabb az áttelelô nö-
vényi részek védelme), illetve a
lomb(alom)felhalmozódás és ennek, vala-
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mint a szegélyhatás miatt aktívabb talaj-
életnek köszönhetôen a humusz-felhal-
mozódás.

A fenti, ugrásszerûen változó létfeltéte-
lek miatt sajátos életstratégiájú növényfa-
jok sikeresek az erdôszegélyekben. A fás
életforma a természetes erdôszegélyeknél
a termôhelyi határhelyzet, a másodlagos
erdôszegélyeknél az antropogén gátló té-
nyezôk miatt az erdôszegélyben kifelé ha-
ladva egyre kevésbé lesz sikeres, a fákat
cserjék, a cserjéket törpe- és félcserjék
váltják fel. A lián életforma viszont kimon-
dottan elônyös itt, a kellôen megvilágított
szélsô helyzetû fákra, cserjékre függöny-
szerûen kapaszkodhatnak fel mind a fás
szárú, mind a lágy szárú liánok. Bár epifi-
ton fajokban a közép-európai lombos er-
dôk nem bôvelkednek, mind a két fajunk
(sárga fagyöngy, fehér fagyöngy) a termé-
seiket szállító rigófajoknak köszönhetôen
elsôsorban a szélsô, köpenyben lévô fafa-
jokon telepszik meg. A lágy szárú növény-
fajok közül a magaskórósok dominálnak,
mivel kellô mennyiségû fény, tápanyag és
víz áll rendelkezésükre. Érdekes azt is
megfigyelni, hogy az erdôszegélyben,
mint küzdelmi zónában, sok parazita
(élôsködô) és hemiparazita (félélôsködô)
faj is van. Tipikus képviselôik a szádorgók
(Orobanche spp.), illetve a csormolyák
(Melampyrum spp.) és zsellérkék
(Thesium spp.).

Ha a fajok szaporodásbiológiáját ele-
mezzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy
mind a generatív, mind a vegetatív szapo-
rodás elôtérbe kerül. Amíg az erdôbel-
sôben a fajok nem vagy csak ritkán és
gyéren virágoznak a gyenge megvilágítás
miatt, addig a szegélyben évrôl évre rend-
szeres és bôséges virágzást tapasztalunk.
Ez a megállapítás vonatkozik a termésér-
lelésre is, az erdôbelsôben a terméshozás
rapszodikus, a termésmennyiség ingado-
zó, a szegélyben rendszeres, illetve bô.
Különösen szembetûnô ez a megállapítás
a cserjefajok esetében. Az átmeneti jelleg
miatt azt is meg lehet figyelni az erdôsze-
gélyben, hogy kora tavasztól késô ôszig
mindig vannak virágzó fajok. Fôként a dé-
lies, meleg, napos szegélyeken lehet a vi-
rágzó fajok csaknem fél évig elnyúló soro-
zatát megfigyelni. Az erdôszegélyben,
mint küzdelmi zónában igen sikeresek a
sarjtelep-(polikormon-) képzô fajok. A

fáknál és cserjéknél a gyökérsarjadzásra
képes fajok, a lágyszárúaknál a tarackoló
és indázó fajok telepei figyelhetôk meg,
melyek mozaikszerûen illeszkednek a
sávszerû erdôszegélyekbe. Ezzel a képes-
séggel rendelkezô fajok hosszú idôn ke-
resztül (több tíz, esetenként több száz év)
tudják állandósítani magukat, s folyamato-
san biztosítják jelenlétüket.

Az erdôszegélyek további
elkülönítése

A korábbiakban bemutatott strukturális
osztályozáson kívül a szegélyeket a ter-
môhelyi sajátosságok és a faji kompozíció
alapján is célszerû tipizálni. A faji összeté-
tel az erdôszegélyeknél sokkal esetlege-
sebb, kevésbé törvényszerû, mint az erdô-
vagy a gyeptársulásoknak. Fentiek szerint
négy alaptípust lehet elkülöníteni:

a) Száraz, meleg, meszes vagy semle-
ges kémhatású termôhelyek erdôszegélyei

A bokorerdôk, xerotherm tölgyesek,
erdôssztyepp-erdôk szegélyei, melyek
sokszor természetes úton jöttek létre. Jól
strukturált, kimondottan fajgazdag szegé-
lyeket lehet itt megfigyelni.

b) Száraz, savanyú kémhatású termô-
helyek erdôszegélyei

A mészkerülô erdôk szegélyei többnyi-
re másodlagos úton jöttek létre. A lassú
szukcesszió miatt a szegélyeken fenyér-
szerû életközösségek alakulnak ki. Alig
strukturált, kimondottan fajszegény sze-
gélyek.

c) Üde termôhelyek erdôszegélyei
Az üde lomboserdôk szegélyei mindig

másodlagos úton jöttek létre. A gyors
szukcesszió miatt kevésbé stabilak, válto-
zó fajkészletûek. Az optimumban lévô ter-
môhelyi tényezôk, a jó tápanyag-ellátott-
ság, a bolygatás miatt sokszor nitrofil fa-
jokkal dúsulnak fel, s nitrofil szegélyekké
is átalakulhatnak, tipikus magaskórós fa-
jokkal.

d) Nedves, vizes termôhelyek erdôsze-
gélyei

Liget- és láperdôk szegélyei, természe-
tes és másodlagos szegélyek egyaránt le-
hetnek. Nitrofil fajok itt is megjelenhet-
nek, s kimondottan jellemzôk a liánok,
magaskórósok, valamint a fôleg vízi úton
érkezett sok neofiton, behurcolt faj.

Az erdôszegélyek 
rovarvilága

A természetes állományszegélyek az er-
dôállományok szerves részei. Állatközös-
ségeik a zárterdei állatközösségekkel jel-
legzetes, attól el nem választható kapcso-
latban állnak. Az erdôszegélyek faunáját
sajátos ökológiai igényû, ún. ekoton –
szegélyekhez kötôdô – fajok reprezentál-
ják, amelyek gyakran az egyes fejlôdési
stádiumokban eltérô ökológiai igényt tá-
masztanak élôhelyükkel szemben. Egyes
lepkefajok esetében a lárvastádiumban a
zárt, erdei élôhely szükséges a hernyók
kifejlôdéséhez és átalakulásához, míg
imágóstádiumban a nyíltabb, napfényes
élôhelyek (pl. kis apollólepke, kis
fehérsávoslepke). Más fajoknál a teljes
életciklus a szegélyeken zajlik (pl. pókhá-
lóslepke).

Az erdei nappali lepkefajok túlnyomó
többségének a napfényben gazdag erdô-
szegélyek biztosítják a megfelelô élôhe-
lyet, ezért – védelmük érdekében – a ter-
mészetes állományszegélyek fenntartása,
megfelelô kezelése elengedhetetlen.

Az erdôszegélyek élôhelyteremtô sze-
repükön túl fontos védelmi feladatot lát-
nak el a zárterdei élôhelyek védelme te-
kintetében. A zárterdei életközösségek
zártságát tartják fent a különbözô biotikus
(ragadozók, emberi zavarás, agresszíven
terjedô, invázív fajok kizárása stb.) és abi-
otikus (eltérô fényhatások, hômérséklet-
változás, kiszáradás, zajszennyezés stb.)
eredetû negatív hatások tompításával. Az
erdôszegélyek komplex ökológiai funkci-
ói közül a továbbiakban a puffer, a bioló-
giai sokféleség fenntartásában betöltött
szerepét, és az erdôszegélyt mint jellegze-
tes élôhelyet emeljük ki.

A bükkös zónában létrejött erdôszegé-
lyek közül a délies, illetve nyugatias
kitettségû szegélyek a legfajgazdagabbak.
Ezek jellegzetes képviselôi a nappali lep-
kék közül a réti kockásbusalepke és a kö-
zönséges ökörszemlepke, amelyek erdei
füveken élnek. A nyárfalepkéhez hason-
ló, de annál jóval kisebb lonclepke a lon-
cokban gazdag bükkös szegélyeken re-
pül. Igen érdekes populációs struktúrával
(metapopuláció) jellemezhetô a kis apol-
lólepke. Tisztásokkal váltakozó, tavaszi
geofitonokban gazdag, keltikés – elsô-
sorban belsô – bükkösszegélyek gyönyö-
rû lepkéje. Erôs populációi megtartásához
a napsütötte tisztások, keltikés bükkös er-
dôszegélyek és zárt erdôállományok
megfelelô térbeli elrendezôdése szüksé-
ges. Kankalinokon él a kockáslepke,
amely családjának egyetlen európai kép-
viselôje.

Jellemzô Erdô(állomány) Erdôszegély Nyílt terület 

Fény árnyalt erdôbelsô ~ teljes megvilágítás 

Hômérséklet kiegyenlített, alacsony ~ ingadozó, magas 

Szélerôsség kicsi ~ nagy

Páratartalom magas ~ alacsony

Talajvízszint mély ~ magas



Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 4. szám (2002. április) 111

Nagyon jellegzetes a gyertyános-töl-
gyesek állományszegélyeinek nappali
lepkefaunája. Olyan ritka fajok élnek itt,
mint a sápadt szemeslepke, amelynek
hernyói erdei füveken tenyésznek. A lep-
ke a párás, árnyalt fa- és cserjefajokban
gazdag erdôszegélyeket igényli. A hazai
gyertyános-tölgyes szegélyekben két ke-
leti-kontinentális és kis-ázsiai elterjedésû
nappali lepke is elôfordul: a kis
fehérsávoslepke és a nagy mustárlepke.
Mindkét faj a Kárpát-medencében éri el
elterjedésének nyugati határát. Az
élôhellyel szemben támasztott igényük
hasonló, ezért általában együtt fordulnak
elô. Tápnövényeik a szegélyeken lévô
lednekfajok. Hazai populációik rendkívül
megritkultak, számos olyan élôhelyükrôl
eltûntek, ahol korábban nagy számban re-
pült mindkét faj (pl. Dunazug-hegység,
Bükk hegység). A gyertyános-tölgyes zó-
na klímáját kedvelô nagy nyárfalepke a
rezgô nyárakon, míg a nagy színjátszólep-
ke a kecskefûzön fejlôdik.

A meleg tölgyesek, bokorerdôk szegé-
lyei számos lepkefajnak adnak otthont. Az
itt található gazdag cserjeszinthez, elegy-
fákhoz, a fajgazdag lágy szárú szinthez ba-
golylepkék, araszolók tömegei kötôdnek.
Az erdei nappali lepkefajok közül is eb-
ben az élôhelytípusban figyelhetô meg a
legnagyobb fajgazdagság. Igazi erdô-
szegélylakók a farkincáslepkék. A sze-
gélyben lévô szileken él a w-betûs far-
kincáslepke, a tölgyeken a tölgy-far-
kincáslepke, a kökényen a kökény-far-
kincáslepke. A legnagyobb egyedszám-
ban a törpe farkincáslepke repül a szegé-
lyekben. A farkincáslepkékkel rokon
tölgyfa-zafirlepke a szegélyeken lévô ala-
csonyabb, napsütötte helyzetû, terebélyes
tölgyek, elsôsorban a molyhostölgyek
lepkéje. A legmelegebb, szubmediterrán
hatások alatt álló, pukkanó dudafürt cser-
jékkel gazdagított erdôszegélyek igazi ku-
riózuma a magyar óriásboglárka. A her-
nyó a dudafürt lédús magjaival táplálko-
zik, majd hangyabolyokba viszik a „faj-
specifikus” hangyái (mirmekofília). A
lepkebáb több évig is képes elfeküdni, ha
számára nincsenek meg a megfelelô kli-
matológiai feltételek, majd 2-3 év után ki-
kelve szaporodóképes imágó lesz belôle.
A sziklaerdôk-sziklagyepek határán, me-
leg, sziklás termôhelyek bokorerdeinek
szegélyében fejlôdô szirti gyöngyvesszô
dekoratív lepkéje a nagy fehérsávoslepke.
Hernyója a gyöngyvesszôn él, báb alak-
ban telel át összesodort, száraz levélben, a
tápnövényén. A fehéröves szemeslepke
az üdébb tölgyesek szegélyén, míg a dí-
szes tarkalepke sokszor a fagyalos-tölgye-
sek szegélyein repül.

A természetes állományszegélyek
bogárfaunájának gazdagságát a növény-
zet változatossága, a különbözô (fás és fát-
lan) társulások találkozásának következ-
tében kialakult faji sokszínûség eredmé-
nyezi. Több, természetvédelmi szempont-
ból is jelentôs bogárfaj tartozik ide.

A lágyszárúakban fejlôdô cincérek kö-
zül kiemelendô a selymes cserjecincér,
melynek lárvája a melegkedvelô tölgyese-
ink állományszegélyeiben, tisztásain elô-
forduló tarka imola gyökereit rágja, az
imágók a növény virágán találhatók. A rit-
ka harangvirág-bogáncscincér egy gyako-
ribb erdei növényünk, a csomós harangvi-
rág szárában, szártövében fejlôdik, a kifej-
lett állatok virágzó tápnövényük szárán
tartózkodnak. Egy szintén gyakori nö-
vényfajhoz, az erdei gyöngyköleshez kö-
tôdik a hazánkban csak a Felsô-Szigetköz
erdôszegélyeiben található fémkék dud-
vacincér, mely Európa-szerte igen ritka.

Az erdôszegélyen virágzó cserjéket is
számos bogárfaj látogatja. A tükrös dísz-
bogár és a bronzbogár lárvái különféle,
még élô rózsafélék – elsôsorban Prunus,
Crataegus – gyökereinek farészében él-
nek. Hegy- és dombvidékeinken sokfelé
elôfordultak, az utóbbi évtizedekben
azonban mindkét faj határozottan megrit-
kult.

Melegkedvelô tölgyeseink szegélyei
kiemelkednek fajgazdagságukkal. A ma-
gyar virágdíszbogár lárvái a tölgy vasta-
gabb, elszáradó ágaiban élnek, az imágók
májusban és júniusban erdôszéleken, er-
dei tisztásokon rajzanak. Hasonló élôhe-
lyen találkozhatunk a holttettetôs
ormányosbogárral, mely szintén tölgy-
ágakban fejlôdik, az imágók is azokon tar-
tózkodnak. Élô tölgyek vékony elhalt
gallyacskáiban fejlôdik a keskeny tölgy-
cincér, a néhány centiméter átmérôjû
ágakban a vöröscombú facincér. Az erdô-
szegélyek napnak kitett friss pusztulású,
lábon száradó törzseinek, törzságainak
kérge alatt rág a sápadt éjcincér és a tölgy-
díszcincér. Szintén tipikus szegélyfajok a
tölgycincér és a szilfacincér, mindketten
elhalt tuskókban fejlôdnek, a talajban bá-
bozódnak. Cserjéken, illetve a szegélyfák
lombkoronájában rajzanak.

Az erdôszegélyek szerepe
A következôkben az erdôszegélyek sok-
rétû szerepének összefoglaló rendszere-
zésével megôrzésük, illetve fenntartásuk
fontossága talán még jobban megérthetô:

1. Akkumulációs szerep: Az erdôszegé-
lyek fajkészlete rendszerint egyesíti magá-
ban az erdôk és a nyílt területek fajainak
jelentôs részét, összegyûjti a két,
egymástól eltérô élettér fajait. A nagy faj-

diverzitás mellett számottevô az életfor-
ma-, szaporodásforma- és fenológiai
diverzitás is.

2. Védelmi szerep: Az erdôszegély je-
lentôsen véd az abiotikus károsítások és a
biotikus károsítók ellen. A viharok, tüzek,
hófúvások, porszennyezések és immissz-
iók megfékezésében, az erózió és zaj elle-
ni védelemben fontos szerepük van.
Ugyanakkor lefékezi a fôként szél által
terjesztett (anemochor) gyomfajok termé-
seit, illetve magvait is.

3. Tájesztétikai szerep: A tájmozaikok
közötti átmenet megteremtésével az erdô-
szegélyek harmonikussá teszik a tájképet,
virágzó, illetve termésérlelô fajaik sokasá-
gával növelik a táj esztétikai értékét.

4. Természetvédelmi szerep: Az intenzív
erdôgazdálkodás, illetve a nyílt területek
intenzív használata miatt az érzékeny, ritka
fajok bizonyos részének menedékterületet
jelent az erdôszegély, ahol teljes életciklu-
sukat le tudják élni. Védett növény- és ál-
latfajok jelentôs számban találhatók itt.

Az erdôszegélyek 
sebezhetôsége

Az erdôszegélyek legfôbb veszélyeztetô
tényezôje a nyílt területen, illetve az erdô-
ben folyó intenzív gazdálkodás. A nyílt te-
rület felôl gyakori a vegyszer (herbicid,
inszekticid, fungicid) -bemosódás és -be-
hordódás. Ugyanígy veszélyezteti ôket a
határokat nem tartó kaszálás és legeltetés,
továbbá a tarlóégetés. Esztétikai szem-
pontból is erôsen kifogásolhatók az egyre
jobban elszaporodó illegális szemétlera-
kások. Az erdôgazdálkodás részérôl a leg-
nagyobb veszélyt az jelenti, hogy az erdô-
részlet letermelésekor magát a szegélyt is
megsemmisítik, fáit és cserjéit is kivágják.
További veszélyt az jelenthet, ha más, táj-
idegen vagy termôhelyidegen fafajjal újít-
ják fel az erdôrészletet.

Az erdôszegélyek viszonylag könnyen
és gyorsan regenerálódó élôhelyek, bár a
megújulás után nem biztos, hogy az elôzô
struktúra és fajkészlet áll vissza. A szegé-
lyesedés – ha durva beavatkozás nem áll-
ja útját – rendszeresen bekövetkezô folya-
mat, mely a száraz termôhelyeken lassab-
ban, az üde és nedves termôhelyeken
gyorsabban megy végbe. Abban az eset-
ben, ha a nyílt területen a gazdálkodás
idôlegesen vagy véglegesen abbamarad,
a szegélyek elôretörése figyelhetô meg.

Az erdôszegélyt – mint fontos erdôvé-
delmi objektumot és számos faj menedék-
helyét – legegyszerûbb és legcélszerûbb
úgy védeni, hogy a véghasználatok alkal-
mával egy famagasságnyi szélességben
meghagyjuk, s nem kezeljük.


