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Abstract: The karst in Western Mecsek is worth protected due to its nearly conserved natural state. In this study 
the vegetation o f  this area was investigated. Significantly high ratio o f  association forming and accompanying 
species and the presence o f protected species in relatively high numbers can be seen that proves the nature- 
conserving feature o f  the territory. On the basis o f  the investigations carried out the maintenance o f  the present 
state o f  the territory can be a desirable objective and in order to realise this the protection o f  the area is 
absolutely justified.

Bevezetés

A karsztos területek geoökológiai illetve tájökológiai vizsgálata az 
utóbbi évtizedben került előtérbe. A korábbi vizsgálatok már jelezték, hogy a 
karsztok környezet-érzékenyek, ezért megóvásuk a természetvédelem fontos 
feladata. Napjainkra már bizonyossá vált, hogy a karsztos folyamatok 
intenzitása, a karsztformák fejlődése nem független a karsztokat borító 
talajoktól és a talajokon megtelepedett növényzet típusától. A klíma -  talaj -  
növényzet rendszer érzékenyen reagál a környezeti hatások megváltozására, 
ezért mindhárom tényező vizsgálata elősegítheti a káros hatások érvényesü
lését a karsztrendszerben. A tanulmány a Mecsek hegység egyik, ma még 
természetvédelem alatt nem álló területén végzett kutatások eredményeit 
mutatja be, elsősorban a növényzet értékelésén keresztül. A kutatás célja 
bebizonyítani, hogy ezt a területet hosszabb távon feltétlenül 
természetvédelem alá kell helyezni. A védelem szükségességét igazolják 
azok a megfigyelések, amelyek a talajok elsavanyodását, s ennek nyomán a 
növényzet változását tanúsítják. A további károsodások megelőzése 
érdekében teszünk javaslatot a terület fokozottabb védelmére.
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A Mecsek-hegység nyugati és keleti területe jelentős különbségeket 
mutat a karsztosodás szempontjából. A nyugati részén három karsztos terület 
található egymás szomszédságában: Abaliget, ill. Orfíí környékén, valamint a 
Melegmányi-völgyben. Ez a három karsztos terület a Nyugat-Mecsek Tájvé
delmi Körzet északi részét képezi, amelynek létrehozását tervezi a Duna- 
Dráva Nemzeti Park.

A Mecsek, déli fekvéséből adódóan, a legnagyobb mértékben részesül 
mediterrán hatásokban. Ez leginkább növényzete alapján érzékelhető, amely 
külön flórajárást képez a dél-dunántúli flóravidéken belül. Olyan védett 
növényi ritkaságok élnek a területen mint a pünkösdi rózsa (Paeonia 
banaticá), a baranyai peremizs (Inula spiraeifolia), az illatos hunyor 
(Helleborus odorus) vagy a majomkosbor (Orchis simia).

Az intenzív karsztosodás a területen a pleisztocén folyamán 
kezdődött, és jelenleg is folyamatos (LOVÁSZ GY. 1977). Ez elsősorban a 
nagyszámú és jelenleg is fejlődőben lévő dolina révén követhető nyomon.

A három karsztos terület közül korábban az orfüi területen végeztünk 
geoökológiai vizsgálatokat, amelyek most az abaligeti és a melegmányi 
területre is kiterjedtek.

A geokölógiai vizsgálatoknak, melyek a karsztos területek talajainak 
és növényzetének vizsgálatára koncentrálnak, célja a terület természetközeli- 
ségének bizonyítása, amely alapként szolgál és indokolttá teszi a védetté 
nyilvánítást. Hasonló vizsgálatok korábban az aggteleki karszton ill. a Bükk 
hegységben folytak (KEVEINÉ BÁRÁNY L 1983). A vizsgálatokhoz terepi 
felvételezések szolgáltak alapul.

A vegetáció vizsgálata a tájökológiai kutatások fontos részét képezik. 
A táj arculatának meghatározó egysége a növényzet, amely más tényezők 
(talaj, alapkőzet, klíma) hatása alatt formálódik, ill. hat vissza a többi 
tényezőre. Az egyik legfontosabb kölcsönhatás a talaj és a vegetáció között 
áll fenn. A talajban lejátszódó folyamatok (pl. savanyodás) indikáíomövé- 
nyek segítségével a növényzetben is nyomon követhetők, ill. a növényzetet 
ért káros hatások a vegetáción keresztül a talaj állapotát is kedvezőtlenül 
befolyásolják. Ugyanakkor a kedvező folyamatok is érzékelhetők, így pl. egy 
természetes állapotban lévő talaj kedvező feltételeket kínál a növényzetnek, 
ill. az egészséges vegetáció nem jelent terhelést a talajra.

Jelen tanulmány a tájökológiai faktorok közül a vegetáció vizsgála
tának segítségével próbálja bemutatni a nyugat-mecseki karszt természet-

Táji adottságok
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közeli állapotát és ehhez kapcsolódóan a védetté nyilvánítás lehetőségét és 
fontosságát.

Térképek

A területet ábrázoló térképek (1, 2, 3. ábrák) digitális eljárással 
készültek. A vegetáció-térkép (3. ábra) mellett a terület talajtérképe (2. ábra) 
is elkészült, erdészeti adatok alapján. A térképek nem csupán a karsztos 
részeket, hanem az egész tervezett tájvédelmi körzetet mutatják. A vegetáció- 
és a talajtérkép összevetése alapján néhány, a talaj és a növényzet közötti 
alapvető összefüggés kirajzolódik.

I. ábra. A tervezeti Tájvédelmi Körzet a Ny-Mecsekben 
Fig. 1. The projected protected landscape in Western Mecsek

Ezeket az összefüggéseket elsősorban a terület déli részén követhet
jük nyomon. így pl. a Tubes déli kiteítségű oldalán az uralkodó talajtípus a 
rendzina, amelyhez mohos tölgyes és fekete fenyves - kocsánytalan tölgyes 
kapcsolódik. A Jakab-hegy déli oldalán a fő talajtípus az erősen savanyú, 
nem podzoios barna erdőtalaj, az uralkodó társulás pedig a kocsánytalan
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tölgyes. Jellemző még, hogy a köves-sziklás váztalajokon elsősorban ültetett 
fekete fenyvesek találhatók.
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3. ábra. A lenezett tájvédelmi Körzet növényzete 
Fig. 3. The vegetation o f the projected protected landscape

2. ábra. A tervezett Tájvédelmi Körzet talajai 
Fig. 2. The soils o f  the projected protected landscape



Az abaligeti karszí talaja uraikodóan agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, Orfxí környékén ehhez a típushoz a délebbi részeken rendzina 
társul, amely két típus a Melegmányi-völgyben bamafölddel egészül ki. 
Ezeken a területeken elsősorban a kitettség befolyásolja, hogy milyen társulás 
jelenik meg. Északi kitettségben bükkös társulások az uralkodók gyertyánnal 
és kocsánytalan tölggyel, míg déli kitettségben tölgyes társulások jellemzők, 
szintén gyertyánnal.

Vegetáció

A vegetáció vizsgálata ökológiai indexek segítségével történt, ami a 
hőháztartás (T-értékek), vízháztartás (W-értékek), talaj reakció (R-értékek) és 
természetvédelmi érték-kategóriák (TVK-értékek) megállapítását foglalta 
magában.

4. ábra. A tervezett védeti terület növényzetének vizsgálata a hőháztartás mutatói alapján a Nyugat-Mecsek
karszlján

Fig.4. Investigation o f vegetation on projected protected area based on the heat balance in the Western-Mecsek
Mountain

A hőháztartás alapján (4. ábra) a növények döntő többsége (80- 
100%) lomberdő klímára utal, amely a Mecsek vegetációs sajátosságaiból 
adódóan szubmediterrán lomberdő klímával és mediterrán, atlanti örökzöld 
lomberdő klímával egészül ki. A Szuadó-völgy időszakos patakmedrében,
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amely egy mély, szűk szurdokerdőben található, megjelennek a tű- és 
lomblevelű elegyes erdőkre utaló növények is.

5. ábra. A tervezett védett terület növényzetének vizsgálata a vízháztartás mutatói alapján a Nyugat-Mecsek
karsztján

Fig.5. Investigation o f vegetation on projected protected area based on the water balance in the Western-Mecsek
Mountain

A vízháztartást bemutató diagram (5. ábra) alapján látható, hogy a 
növények többsége mérsékelten üde, üde ill. mérsékelten nedves 
körülményekre utal. Ezek az értékek a terület erdővel borítottságából 
adódnak. Azok a minták, ahol viszonylag magas a vizes ill. a nedves 
körülményekre utaló fajok aránya, patakok, források ill. a Melegmányi-vöigy 
mésztufa lépcsői mellől származnak. A mérsékelten száraz körülményekre 
utaló fajok nagyobb arányban azokon a helyeken jelennek meg, ahol 
viszonylag nyitott tölgyes társulások találhatók.

Talajreakció (6. ábra) alapján a mérsékelten meszes ill. a közel 
semleges körülményekre utaló fajok vannak többségben. A meszes, bázikus 
körülményekre utaló fajok nagyobb arányban azon minták esetében jelennek 
meg, ahol a mésztartaíom meghatározásakor is magas értékeket kaptunk.
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6. abra. A tervezett védett terület növényzetének vizsgálata a talajreakció mutatói alapján a Nyugat-Mécsek
karsztján

Fig.6. Investigation o f  vegetation on projected protected area based on the soil-chemism in the WesternMecsek
Mountain

7. ábra. A tervezett évdetl terület növényzetének vizsgálata a természetvédelmi érték alapján a Nyugat-Mecsek
karsztján

Fig. 7. Investigation o f vegetation on projected protected area based on the nature conservation value in the
Western-Mecsek Mountain
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A természetvédelmi érték-kategóriák diagramja (7. ábra) alapján 
látható, hogy azok a fajok vannak többségben, amelyek a természetes 
állapotokra utalnak (kísérő, társulásalkotó, védett). A degradációra utaló 
fajok (elsősorban a gyomfajok) csak néhány esetben közelítik meg a 10 Vq-os 
értéket. Ezek a minták az erőteljes használatban lévő területekről 
származnak, így sűrűn látogatott turistautak mellől, ill. az Orfű - Pécs műút 
közvetlen közeléből. Ez utóbbi mintavételi pont (8. minta) igen jól mutatja 
egy természetvédelmi szempontból értékes terület antropogén hatásra 
bekövetkező degradálódását. Ez az a patakmeder, ahol megjelenik a 
szurdokerdő. Itt a védett fajok aránya is magas és a társulás is fokozott 
védettségre érdemes. Ugyanakkor a gyomfajok arány is magas, s ez 
egyértelműen a műút zavaró hatásának tulajdonítható.

A dolinákból származó minták alapján megállapítható, hogy a 
dolinákat nagyobb fajgazdagság jellemzi. A mély, meredek falú negatív 
felszíni formából következően magasabb az ámyéktűrő/kedvelő fajok száma 
is. A természetvédelmi érték-kategóriákat bemutató diagram alapján az is 
megfigyelhető, hogy a védett fajok gyakoribbak a dolinákban, ami mutatja a 
karsztos területek ezen formáinak természetvédelmi jelentőségét. A dolinák 
az egyébként is érzékeny karsztos területek legérzékenyebb pontjai közé 
tartoznak, hiszen a víznyelők mellett ezek a helyek azok, ahol a 
szennyeződések a legkönnyebben a karszt rendszerébe kerülhetnek. Ennek 
alapján örvendetes, hogy a dolinák azok a pontok mindhárom karsztterületen, 
amelyek esetében a leginkább kimutatható az antropogén hatásoktól való 
mentesség, ami aláhúzza a tájvédelmi körzetté nyilvánítás indokoltságát,

Összegzés

A nyugat-mecseki karsztos területeken végzett vizsgálatok célja a 
védettség alá helyezés alátámasztása.

Az ökológiai indexek alapján megállapítható, hogy a Mecseknek ezt a 
részét a természetközeíi állapot jellemzi, ami igazolja a védettség iránti 
igényt. A dolinákból és a nem dolinákból számlázó minták összehasonlítása 
alapján kiemelendő, hogy a dolinák a három karsztos terület legértékesebb 
formáit képezik. A vegetáció vizsgálata bizonyítja, hogy a dolinák vannak 
leginkább természetközeli állapotban, ezt a védett fajok magasabb száma 
jelzi.

A karszt igen sérülékeny természeti rendszer, ami érzékenyen reagál 
az antropogén hatásokra, ezért fokozott védelmet igényel. Külön ki keli 
emelni a dolinák szerepét, melyek a legerőteljesebben őrzik a karsztos táj
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eredeti növényzeti és talajállapotait. Jelentőségük miatt folyamatban van a 
dolinák felmérése, számba vétele, dolina-kataszter készítése is.

Á terület jelenlegi állapotának megőrzéséhez az első lépés a terület 
védelem alá helyezése lehet. Ebben a folyamatban a dolinák a létrehozandó 
tájvédelmi körzet fokozott védettséget élvező részei lehetnek. A védettség 
nem csupán egy újabb természetvédelmi terület létrehozását jelentené, hanem 
a karszt bonyolult összefüggésrendszere révén a létrehozandó tájvédelmi 
körzet tágabb környezetében is pozitív hatást eredményezne.
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