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DEL-ALFOLDI TOLGYIZOLATUMOK MADÁRTANI
VIZSGÁLATA

Molnár Gyula

Abstract

Molnár, Gy. (1998): Ornithological survey in oak stands on the southern Great

Plain (Hungary). Aquila 103-104, p. 87-93.

The bird fauna of three oak stands : an oak (Quercus robur) windbreak, an oak wood
[Quercus robur), on a steppe and a Convallario-Qiiercetum wood were studied

between 1983 and 1993. Three bird species were present in all three areas while

another five were present in at least two areas. Diversity and homogeneity values

were high in all three areas, especially when their small size is taken into account, but

in line with the close-to-climax stage of the studied woods. The number of breeding

bird species, or at least those regularly attending the area, was relatively high in these

isolated areas. A reverse ratio was observed, however, when the species-individual

ratio of bird communities was compared to those of surrounding areas during

migration. The findings underlined the significant nature conservation value of old

oak stands.
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Bevezetés

Az egykori Alföldünkön igen elterjedtek voltak a hazai fafajokból álló öregerdö-foltok,

melyeknek maradványait ma már alig leljük fel. Az öreg tölgyekbl álló facsoportok

eltntek, s csak az ezekre hasonlító ültetett tölgyerd-foltokat tudjuk ma tanulmányozni,

melyekrl feltételezzük, hogy szerepük az Alföldön hasonló lehet, mint több száz évvel

ezeltt volt. Az ids állományú, klimax stádiumú erdk - s ezek közt is az igen lassan növ
tölgy - amúgy is nagy szerepet töltenek be értékes madárvilágunk fenntartásában. S mivel

napjainkban is - tekintettel értékes fájukra - fogyatkoznak öreg tölgyeseink, ezért

vizsgáltam három dél-alföldi tölgyes madárvilágát. A háromból kett a környezetétl

ersen különböz izolátumként fogható fel, így azok szigetszer szerepe is fontosnak

látszott.

Anyag és módszer

A vizsgálatokat 1983 és 1993 között végeztem. A Szegeddel összeépült Szreg déli

szélén halad el a Szeged-Makó vasútvonal, s a vasúti töltés északi oldalán, egy vizesárok

partján 793 méter hosszú, kb. 80 éves kocsányostölgy-fasor (Quercus robur) áll. Északon

ezüstfás (Eleagnus angusti/olia) bokrokkal tarkított rét, délen szántók találhatók. Mivel a
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fasor méretei adottak voltak, így köbtartalmának (81 124 m3
) méreteit vetítettem rá a másik

két területre a kvadrátok kijelölésekor, konstansnak véve a fák átlag-magasságát. Ezt egy

300 mm-es teleobjektív mérskáláján tíz mérés átlaga alapján állapítottam meg (1. ábra).

A Baksi-puszta néven ismert, a Büdösszék Védett Területhez (tágabban a Pusztaszeri

Tájvédelmi Körzethez) tartozó pusztán találhatók hasonló korú kocsányostölgy-erdfoltok.

Sajnos a három erdbl egyet már kivágtak. A puszta déli felén lév erdben jelöltem ki

egy 68 m-es kvadrátot, melyet szikes-padkás pusztai sgyep vesz körül. Az erdt a

széleken fiatal tölgy és akáctelepítés veszi körül A tölgyes cserjeszintje ritkás fekete bodza

(Sambucus nigra) bokraiból áll.

Töserdn (Kiskunsági Nemzeti Park) a vadászház mögötti erdrészben egy mélyebb

fekvés, nedves talajú környezetbl kiemelked homokos-löszös háton található egy

gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum) fiatal juhar (Acer sp.) cserjeszinttel. Itt a

kvadrát 63,4 m-nek adódott. Körülötte homogén állományban éger-kris-szil vegyeserdö

terül el.

A területek megfigyelési számai a 1 1 év alatt: Szreg 26, Baks 20, Tserd 56 alkalom.

A vizsgálatok minden évszakra kiterjedtek, de a költési szezonra koncentrálódtak. A
megfigyeléseket 30 percig végeztem, igazodva a fasor méretei miatti bejárási idhöz. A
madarakat a revírtérképezés módszerével regisztráltam, lehetség szerint megkerestem a

fészkeket is. Feljegyeztem a környez területeken elforduló faj- és egyedszámokat is. Ezt

a fajszám (f) - egyedszám (e) hányadossal is értékeltem:

N=f/e

Az eredményeket a Shannon-Weaner formulával értékeltem:

ahol pi az i faj relatív frekvenciája, az egyenletességet pedig a

/= H
In S,

képlettel, ahol Sj az összes faj száma.

Eredmények

Megállapítottam a fészkel madáregyüttest a három élhelyen, ahol a rendszeresen

költ fajokat tüntettem fel, a véletlenszeren költket nem (1. táblázat). A táblázatból a

fajazonosságok is kiolvashatók.

A fasor viszonylagos alacsony fajszáma abból is adódik, hogy a fákon igen kevés volt a

természetes odú, mindössze egy harkályvájta odút és egy kikorhadást találtam, melyben

költhettek az odúlakók. Bakson a kvadrátban 26, Töserdn 1 1 természetes odú volt. Ezen

kívül a fasor és környéke kisebb táplálékbázist nyújtott a madaraknak, mint a baksi tölgyes
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a szélein lév fiatalosokkal és körülötte az sgyepes pusztával. Tserdn a tölgyes és az azt

körülzáró öregerd az arboricol fajoknak kedvezett. A fasorban költ kisrgébics-

populáció egyedei agresszivitásukkal tartottak távol más fajokat.

Bakson a ragadozók a korábban itt költ vetési varjak (Corvus frugilegus) fészkeiben

költöttek, a pusztán pedig nagy a táplálékbség. Az egerészölyv és a héja felváltva

használta az egyik fészket, csakúgy, mint Tserdn a kvadrát közvetlen közelében lév

ragadozó-fészket.

1. ábra. A VIZSGÁLT TÖLGYESEK MÉRETEI, FELÜL- ÉS OLDALNÉZETI
TEREPVÁZLATUK

TOSERDO

o

o

o

o
RÉT

o

PUSZTAI ERDFOLT HOMOGÉN ERD

l.ábra. A vizsgált tölgyesek méretei, felül- és oldalnézeti terepvázlatuk

Figure 1. Size and map of the studied oak stands.

89



Molnár, Gy.

Szóreg



Dél-alföldi tölgyizolátumok madártani vizsgálata

jelenti, hogy az öregerdö folt „összegyjti" a madarakat, fleg melyek az erdben költenek

és táplálékukat a pusztán szerzik, de emellett megtalálhatók az ecoton fajai és az arboricol

fajok is. Az edge effect {McElveen, 1977; Gates & Gysel, 1978) fennáll a pusztai

tölgyesnél, de a tserdei tölgyesnél is, ahol a tölgy és a más fajú fák találkozásánál

bizonyos fajok, a vörösbegy (Erithacus rubecula), ökörszem {Troglodytes troglodytes),

fekete rigó (Turdus merula) fészkeit gyakrabban találtam.

A fasor nem nyújt elegend táplálékot az ott költknek: megfigyeltem, hogy a sárgarigó

(Oriolus oriolus) és a széncinege {Parus major) is távolabbról, másik erdfoltból hordott

táplálékot.

A magas diverzitás és egyenletességi értékek arra is rávilágítanak, hogy ids állományú,

a klimax stádiumot közelít tölgyesekrl van szó, ahol az avicönózis „beáll", vagyis a

posztkompetitív niche-ek foglaltak.

Az egész évben tartó megfigyelések alatt feljegyeztem a tölgyesekben tartózkodó és a

látó-hallótávolságban a környéken észlelhet faj- és egyedszámokat is. Ezek valamilyen

formában kapcsolatban vannak a fasorral ill. erdfolttal (pl. ott pihennek, táplálkoznak,

búvóhelyet találnak stb.), más részük pedig csak átvonuló, átrepül (3. táblázat).

Ha a területeket izolátumként fogjuk fel, akkor a táblázatból látható a fajszám-

területméret összefüggés is {MacArthur & Wilson, 1967), hiszen a baksi erdfolt is

valójában két és félszer nagyobb a kimért kvadrátnál, a tserdei pedig nagyméret erd
közepén van (1. ábra).

A megfigyelések alátámasztják a környez izolátumok jelentségét is {Diamond, 1975;

Reed, 1981). A szöregi tölgyfasortól 80 m-re egy sürü bokros, 350 m-re egy kb. 12

hektáros vegyes korú ültetett tölgyerd, a baksi erdfolttól 100, 250 és 320 m-re egy-egy

kisebb méret akácerd található.

Szöreg Baks Tserdö

Diverzitás - Diversity

Egyenletesség - Homogeneity

1,54

0,86

2,9726

0,9922

2,6125

0,9647

2. táblázat. Diverzitás és egyenletesség értékei a három vizsgált tölgyesben (az értékek számítását

lásd a szövegben).

Table 2. Diversity and homogeneity values on the three studied oak stands (for calculation of values

see text).

A fasornak mint izolátumnak a jelentségét mutatja a 3. táblázat, ha a fasort használó és

a környezetében elforduló fajok számát tekintjük. Tehát ezeknek az objektumoknak nagy

jelentsége van a migrációs és áttelelési periódusokban természetvédelmi szempontból is.

Ezt támasztja alá, ha a fajszám és egyedszám hányadosát vizsgáljuk az összes
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kis rgébics miatt, a töserdei tölgyes pedig a sokszín énekesmadár-együttese miatt.

(Megjegyzend, hogy a siseg füzike IPhylloscopus sibilatrixl, az ökörszem /Troglodytes

troglodytes! , az énekes rigó ITurdus philomelosl és a vörösbegy lErithacus rubeculal

költése némi montán hatásra utal.)

Összefoglalás

Az alföldi ids állományú tölgymaradványok izolátumként foghatók fel, melyek

kutatási szempontból is új eredményeket adhatnak. Igen fontosak madár- és

természetvédelmi szempontból is, ezért fenntartásuk és védelmük mindenképpen indokolt.

A madarak vonulásában és költésében is jelents szerepet játszanak. A vizsgált három

objektumból a szregi tölgyfasor még nem védett, így a legkülönfélébb zavarások érik.

Köszönetnyilvánítás

A kutatást a Tiszakutató Munkabizottság segítette, amiért hálás köszönetemet fejezem

ki.
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