
JUHÁSZ, M.: Vegetation of the Barcs Nature Reserve (Hungary).
Abstract: Vegetation of investigated area consist of oak forests with Quercus robur (Molinio litoralis-
Quercetum) and overgrown pastures mainly. The characteristic vegetation types are alder swamp
woods (Carici elongatae-Alnetum) and sandy grasslands with Corynephorus canescens. Vegetation
maps were prepared by author in years 1985 and 1995. Ten-year changes can be concluded on the
basis of vegetation maps. The areas of overgrown pastures and oak forests with Quercus robur
increased expectedly, the area of sandy grasslands decreased accordingly. There is a very
unfavourable tendency to decrease area of alder swamp woods.
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Bevezetés

A Barcsi Borókás egyike Magyarország legelõbb védetté nyilvánított területeinek, neve a
köztudatban „Barcsi Õsborókás”-ként vált ismertté. Mintegy húsz évig tájvédelmi körzetként,
majd a Duna-Dráva Nemzeti Park létrejötte után annak részeként tartja nyilván a természet-
védelmi szakigazgatás. A tanulmány tárgyát képezõ terület a szûkebb értelemben vett
„darányi borókás”-on túl magában foglalja a környezõ erdõs vidék jelentõs részét, mely
tulajdonképpen a belsõ-somogyi homokvidék délkeleti peremterülete. Tehát jelen tanulmány
keretében „Barcsi Borókás” elnevezés alatt azt a változatos növényzetû, nagy kiterjedésû,
futóhomok alapkõzetû területet értem, amely az 1974-ben történt védetté nyilvánításkor a
Barcsi Õsborókás Tájvédelmi Körzethez tartozott. Ez a terület Somogy megye déli részén
helyezkedik el és öt település – Barcs, Istvándi, Darány, Kastélyosdombó és Drávatamási –
határához tartozik, kiterjedése összesen 3418 hektár.

Anyag és módszer

A növényzet felmérése részletes terepbejárások során történt. A vegetációtérképek
készítéséhez használt alaptérképek az 1:10000 méretarányú sztereografikus topográfiai
(Földmérési és Távérzékelési Intézet) és erdõgazdasági üzemi (Állami Erdészeti Szolgálat)
térképek voltak. Esetenként az 1:25000 méretarányú Gauss-Krüger (MH Térképészeti Hiva-
tal) és 1:10000 méretarányú EOTR (Földmérési és Távérzékelési Intézet) térképek segítsé-
gét is igénybe vettem. A vegetációs egységek határait részletes terepbejárás során állapí-
tottam meg, kisebb módosításokat a tízezres léptékûre nagyított fekete-fehér légi felvételek
(Állami Erdészeti Szolgálat) segítségével végeztem. A növényzet tíz év múlva végzett újabb
térképezése során alaptérképként saját korábbi vegetációtérképem szolgált, mellette
1:10000 méretarányú fekete-fehér (Állami Erdészeti Szolgálat) és 1:5000 színes (DREXair
Kft) légi felvételek segítségét is igénybe vettem. Az elkészült két 1:10000 méretarányú,
aktuális vegetációtérkép digitalizálása és feldolgozása ArcView program segítségével tör-
tént. A vegetációs változások diagramjait Microsoft EXCEL program segítségével szerkesz-
tettem.
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Eredmények

A botanikai kutatás története

Barcs település környékének növényzetére vonatkozó elsõ adatok KITAIBEL Páltól szár-
maznak, aki 1808-ban tett szlavóniai kutatóútja alkalmával utazott át a vidéken. A GOMBOCZ

(1945–1946) és LÕKÖS (szerk. 2001) által közzétett eredeti feljegyzések Barcs és Istvándi
településeket említik. A leírás alapján KITAIBEL észak felõl jövet Barcs mellett a Dráva menti
ligeterdõk flóráját tanulmányozta, majd továbbutazott dél felé. Késõbb keletrõl nyugat felé
menet a Barcsi Borókás északi részén utazott keresztül. Istvándi település után nagy kiter-
jedésû, nyírrel elegyes tölgyerdõkrõl ír és nyílt homokbuckák elõfordulását jegyezte fel.
Minden bizonnyal homokpusztai növényfajok itteni elõfordulását tartotta legérdekesebbnek,
mivel ezek közül többet név szerint (Plantago arenaria, Salsola arenaria (=Kochia laniflora),
Polygonum arenarium, Crepis foetida (=Crepis rhoeadifolia) (HORTOBÁGYI 1997) is felsorolt.
Kitaibel elsõ adatai után több mint száz évig nem került feljegyzésre növényfaj a területrõl. 

Az elsõ jelentõs mennyiségû adat BOROS Ádámtól származik, aki a múlt század elsõ fe-
lében mintegy két évtizeden keresztül folytatott itt florisztikai kutatásokat (BOROS 1923,
1924, 1925, 1926, 1936, 1944, 1964). A harasztokra és virágos növényekre vonatkozó meg-
figyeléseinek csak kisebb részét publikálta, nagyobb része kéziratos útinaplóiban maradt
fenn (BOROS ined.). Ezekben a naplókban végigkövethetõk útjai, ahogy a környezõ telepü-
lések valamelyikébõl (többnyire Szulok vagy Középrigóc vasútállomásról) indult, és ment
gyalogosan a következõ község vasútállomásáig. Többször is végigjárta a Rigóc-patak mel-
lékét és feljegyezte a Középrigóc és Felsõrigóc között húzódó láprétek ritka fajait. Ennek a
környéknek a korabeli arculatát csak az õ leírásaiból ismerjük, ugyanis az 1930-as években
- halastó-rendszer létesítése következtében - nyomtalanul eltûntek a korábbi lápi élõhelyek
(BOROS 1925, GALAMBOS 1981, JUHÁSZ 1985, JUHÁSZ et al. 1985a, 1985b). Az elsõ védett ter-
mészeti értékek kijelölése is BOROS Ádám nevéhez fûzõdik, 1932-ben védelemre javasolt
két kisebb területet és két fát; a védetté nyilvánítás tényét a korabeli erdõgazdasági üzem-
terv és annak térképmelléklete is rögzíti. Az 1930-as években JÁVORKA Sándor is járt a vidé-
ken (JÁVORKA 1940), itteni gyûjtésérõl néhány herbáriumi lap is tanúskodik. 

A nagyobb földrajzi tájegység, Belsõ-Somogy flórájával, növényföldrajzi tagolódásával és
növénytársulásaival BORHIDI Attila foglalkozott részletesen (BORHIDI 1957, 1958a, 1958b,
1959, 1960). A homokpusztai növényzet felmérése során számos cönológiai felvételt készí-
tett a Barcsi Borókás területén is (Darány, Középrigóc és Szulok községhatárokban). 

A terület homokpusztai növénytársulásaival az 1960-as években TIHANYI Jenõ is foglalko-
zott (TIHANYI 1965), majd felmérést készített az erdeifenyõ ültetvények aljnövényzetérõl
(TIHANYI 1966). Késõbb VÖRÖSS László Zsigmonddal együtt végzett itt florisztikai és cönoló-
giai megfigyeléseket (TIHANYI – VÖRÖSS 1967). Ebben az idõszakban fatermesztési célú er-
dészeti kutatások is érintették a területet, melyek az enyves éger termõhelyi jellemzõit vizs-
gálták (ADORJÁN 1966, 1974, ADORJÁN - HAJDÚ 1969). 

Egy botanikai diáktábor során a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának
munkatársai 1979-ben megtalálták a Kárpát-medence területérõl addig nem ismert királyha-
rasztot (SZERDAHELYI – HABLY 1980). Terepbejárásaik eredményeként egy flóralistát is közöl-
tek a területrõl (HABLY – NÉMETH – SZERDAHELYI 1980). Egy földrajzi monográfia keretében
LEHMANN Antal készített összefoglalást a Dél-Dunántúl természetes növénytakarójáról
(LEHMANN 1981), melyben a belsõ-somogyi homokvidék növényzetét tárgyalva többször tesz
utalást a Barcsi Borókás területére is. Az utóbbi évtizedekben számos erdészeti témájú ta-
nulmány is készült (HAJDÚ G. 1973, HAJDÚ I. 1979, RUMSZAUER 1984, SZAMONEK 1988,
MACZINKÓ 1990, KÖKÉNY 1993, 1994, SELYEM 1996), melyek fõként termõhelyi, fatermési, er-
dõgazdálkodási szempontokból érintik a területet. 
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Az élõvilág részletes kutatására – a terület védetté nyilvánítása után – a pécsi Janus
Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya szervezésében került sor. A munka
eredményeként négy kötet született (szerk. UHERKOVICH 1978, 1981, 1984, 1985). Ezekben
a kötetekben fõként zoológiai kutatások eredményei kerültek publikálásra, de néhány bota-
nikai témájú tanulmány is készült. A Rigóc-patak és egyes láptavak vizének algaflóráját
UHERKOVICH Gábor tanulmányozta (UHERKOVICH 1976, 1978, 1981, UHERKOVICH-KÁDÁR 1983,
UHERKOVICH-SZILVÁGYI 1985). A zuzmóvegetációt GALLÉ László (1978) vizsgálta. A mohafló-
ráról GALAMBOS István készített egy összefoglalást (GALAMBOS 1982), majd a lista újabb fa-
jokkal egészült ki (GALAMBOS – JUHÁSZ 1985). A terület magasabbrendû flórájáról szerzõ ké-
szített egy összefoglalást (JUHÁSZ 1984), majd a florisztikai kutatásokba SZOLLÁT GYÖRGY és
SZERDAHELYI TIBOR is bekapcsolódott (JUHÁSZ – SZERDAHELYI – SZOLLÁT 1985a, 1985b). A Bar-
csi Borókás Rubus taxonjairól PETROVICS Zsuzsa készített egy tanulmányt (PETROVICS 1985).
Növénytársulások vizsgálatára is sor került, ebben az idõszakban történt a békaboglárkás-
csikorgófüves savanyú iszaptársulás (Ranunculo flammulae – Gratioletum) leírása (BORHIDI-
JUHÁSZ 1985), mely mostanáig az atlanti-boreális tóparti gyepek egyetlen ismert hazánkban
élõ társulása. 

Szerzõ 1984–85-ben vegetációtérképet is készített a területrõl, mely hosszabb ideig kéz-
iratban maradt, s csak 1996-ban került publikálásra (JUHÁSZ 1996a,b). Ugyanekkor egy
florisztikai elemzés is készült, mely a környezeti tényezõk és a flóra változásai között keres-
te az összefüggéseket (JUHÁSZ 1996c). A táj történetére vonatkozóan is készült egy össze-
foglalás (JUHÁSZ 1997), a tágabb környék talajtani adottságainak elemzése során a Barcsi
Borókás termõhelyi viszonyairól is történt említés (MARKÓ-JUHÁSZ 1997). A növényzet ismé-
telt térképezése és a két térkép egységes térinformatikai rendszerben történt összevetése
után a tíz év alatt megfigyelt vegetáció szintû változások vázlatos elemzésre kerültek
(JUHÁSZ 2004c). Egyes inváziós növényfajok természetvédelmi szempontú monografikus
feldolgozása kapcsán szerzõ a Barcsi Borókás területén élõ állományok elõfordulási és vi-
selkedési sajátosságait is vizsgálta (JUHÁSZ 2002, 2004a, 2004b, BALOGH-JUHÁSZ 2004,
2006a,b). A védett és ritka növények újabb részletes térképezése PFEIFFER Norbert (2003)
nevéhez fûzõdik. 

Termõhelyi adottságok

A Barcsi Borókás a belsõ-somogyi homokvidék déli-délkeleti részén található, területe ré-
sze annak a nagy kiterjedésû homokvidéknek, amely széles sávban húzódik végig a Dél-
Dunántúlon, a Balaton medencéjétõl egészen a Dráva folyó árterületéig. 

A vizsgált terület átlagos tengerszint feletti magassága délrõl észak felé haladva fokoza-
tosan nõ. A legmagasabb pont északon 145 m tengerszint feletti magasságú. A legmélyebb
pont délen, a Dráva-völgy határvonalán található, tengerszint feletti magassága 105 m.
A felszínen a futóhomok területekre jellemzõ geomorfológiai formakincs figyelhetõ meg (LÓKI

1981). A vizsgált terület északi részét deflációs eredetû nagyobb lapos felszínek és külön-
bözõ nagyságú deflációs mélyedések (Rekettye-tó, Nagyberek, Kaburgya, stb.) jellemzik
(1. ábra). Helyenként széllyukak (Kerek-tó, Máté-Lidi-gödre, stb.) is megfigyelhetõk. Az ural-
kodó szélirányoknak megfelelõen a déli-délkeleti részeken kiterjedt akkumulációs mezõ hú-
zódik (Mocsila-domb). 

Az éghajlatra az alapvetõ mérsékelt égövi kontinentális jellegen túl szubmediterrán és
szubatlanti hatások jellemzõk. A vizsgált terület környékére jellemzõ éghajlati adottságokat
a legközelebbi mérõállomás (Homokszentgyörgy) adatai alapján ismertetem. Barcs klímadi-
agramjával összehasonlítva (BORHIDI 1961, HAJDÚ szerk. 1989) az éghajlati adottságok tel-
jesen hasonlóak. Az éves csapadékmennyiségek sokévi átlaga 742 mm, azonban ennek in-
gadozása jelentõs: maximális évi csapadék 1221mm, minimális évi csapadék 452 mm. Az
évi középhõmérsékletek átlaga 10,4°C. Legnagyobb gyakoriságú az észak-északnyugati
szél, második leggyakoribb a délnyugati. A tenyészidõszak átlagos évi relatív páratartalma
72%. Az általában jellemzõ klímán belül egyes termõhelyeken jelentõs szélsõségek tapasz-
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1. ábra. A vizsgált terület földrajzi nevei.



talhatók. A nyílt homokfelszínek gyorsan felmelegszenek, meleg-száraz mikroklímával jelle-
mezhetõk. Láptavak környékén meleg nyári napokon is gyakran hûvös-párás mikroklíma
alakul ki. Nagy napi hõingadozás jellemzõ. Száraz nyarakon is gyakori a reggeli harmatkép-
zõdés. Buckaközi ködfoltok kialakulása igen gyakori jelenség.

A termõhelyi adottságok alakulására döntõ hatása van a földrajzi fekvésbõl adódó igen
korai tájhasználatnak. Közvetlen szomszédságban a Dráva folyó által korábban rendszere-
sen elöntött ártér található, így mint a nagy folyók menti ármentes szintek általában, az em-
ber által elsõként hasznosított területek közé tartozhatott (JUHÁSZ 1997b). Minden bizonnyal
már a korai feudalizmus idején hatalmas legelõk kerültek itt kialakításra. Az erdõtakaró vé-
delmétõl megfosztott felszínen a legeltetéssel járó taposás hatására újból mozgásba lendült
a futóhomok. Ezt bizonyítja a felszín élénk domborzata, amely fiatal futóhomokformák soka-
ságát mutatja. A tájhasználat következtében az elmúlt évszázadok aszályos idõszakaiban
feltehetõen több nagy homokmozgási periódus is volt a területen, miként az más hazai ho-
mokvidékeinken már kimutatásra került (LÓKI 2001, 2003). 

A Barcsi Borókás területének nagy része idõszakosan lefolyástalan, síksági vízválasztó
jellegû. Csapadékosabb idõszakokban nyugat, dél és kelet felé távozik a víz a területrõl.
Legfontosabb vízfolyás a Rigóc-patak, mely a vizsgált terület nyugati részét észak-déli
irányban szeli át, majd délen a Dráva folyóba torkollik. Felsõbb szakaszán mintegy 3,5 km
hosszon mesterséges tórendszer került kialakításra, melyben a halászati hasznosítás meg-
szûnése után természetes szukcessziós folyamatok indultak be. Ez a mintegy 70 évvel ez-
elõtt létesült tórendszer a patak vízhozamához képest túlméretezettnek bizonyult, a tavak
alatti alsó szakaszon szembetûnõ a vízhiány. A vizsgált terület keleti szélén egy szintén
észak-déli folyásirányú, kisebb patak található, melynek a részletes topográfiai térképeken
nincs neve, a vízügyi térképen alsóbb szakasza Darányi-csatorna néven szerepel, ezért a
felsõbb szakaszt a továbbiakban Darányi-patak néven nevezem (1. ábra). A patak völgyé-
nek egy kilométernyi szakasza érinti a Barcsi Borókás keleti szélét, majd Darány község
belterületén áthaladva a Korcsina-csatornán keresztül a Dráva folyóba torkollik. 

Számos idõszakos vízfolyás is van a vizsgált területen, melyek csak igen magas talajvíz-
állás esetén (hóolvadás után vagy hosszan tartó csapadékos idõszakban) szállítanak vizet.
Néhány ilyen idõszakos vízfolyás korábbi létezésérõl csak régi térképek tanúskodnak. Van
azonban számos olyan is, amely a tartósan csapadékos idõjárás hatására újra megindul.
Ezek felismerését csak a terület csapadékos idõszakban történõ felkeresése teszi lehetõvé,
semmilyen térképen nem szerepelnek és létezésükre az aktuális növényzetbõl sem lehet
mindig következtetni. A leginkább bõvizû idõszakos vízfolyás a Vasverem folyása, amely
szezonálisan rendszerint évente megindul. Ritkábban szállít vizet a Nádas-folyás és a
Szûrûhely folyása. A legtöbb ilyen idõszakos vízfolyásnak neve sincs, csak a fent említett
gyakrabban meginduló folyásoknak van helyi elnevezése.

A részletes (1:10000 méretarányú) topográfiai térképek szerint a vizsgált területen egy
természetes állóvíz található. Ez a Nagyberek, mely a balatoni Nagyberektõl való megkü-
lönböztetés céljából „darányi Nagyberek” néven vált ismertté. Ez egy észak-déli irányban
hosszan elnyúló láptó, melynek északon mesterséges összeköttetése van a Rigóc-patak
völgyében létesült halastó-rendszerrel. A zsilipekkel ellátott összekötõ csatorna mintegy 20
évvel ezelõtt, természetvédelmi céllal (a darányi Nagyberek vízellátásának javítása végett)
létesült. Számos kisebb állóvíz is található a területen, melyeket a részletes (M=1:10000) to-
pográfiai térképek nem jelölnek. Ezek a kis láptavacskák a futóhomok felszín deflációs mé-
lyedéseiben húzódnak meg, számuk megközelíti a félszázat. Általában egymástól elszige-
teltek, többségük idõnként kiszárad. Csapadékos években, a talajvízszint emelkedésével a
láptavak - a széles, lapos idõszakos vízfolyásokon keresztül - egymással kapcsolatba kerül-
nek. A terület nagy részérõl a fölösleges víz délnyugati irányban, a Rigóc-patakba húzódik
le. Délkeleten egy kisebb terület lápszemeinek (Púpos-kút, Fekete-tó, stb.) fölös vize egy
hajdani idõszakos vízfolyáson keresztül (Tiszkai-árok) közvetlenül a Drávába folyt. Az
északkeleti részen található – mára már elpusztult – egykori lápszemek (Nagy-Szállás-tó,
Kis-Szállás-tó, Makusz-tó) túlcsorduló vize a Darányi-patak felé folyt le.
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A felszínre hulló csapadék gyorsan beszivárog, a homok víztartó képessége csekély.
A homokbuckákra hullott csapadék a vízzáró réteget elérve oldalirányban mozdul el, és for-
rások formájában tör a felszínre a buckák lábainál. A források vízhozama a növényzetnek
és a csapadékjárásnak megfelelõen változó, a buckák fenyvesítése után vizük nagyrészt el-
apadt.

A növényzet felmérésével kapcsolatban végzett részletes talajvizsgálatok kimutatták,
hogy a területen csekély tápanyagtartalmú homoktalajok elõfordulása jellemzõ. Saját talaj-
vizsgálataink 42 talajszelvény részletes helyszíni és laboratóriumi vizsgálatára terjedtek ki
(MARKÓ-JUHÁSZ 1997). Ennek alapján a területet genetikai talajtípus tekintetében a homok
alapkõzeten kialakult nem karbonátos humuszos homoktalaj elõfordulása jellemzi. Több he-
lyen kisebb-nagyobb kiterjedésben futóhomok váztalaj is elõkerült. Erdõtalaj jelenlétét csak
néhány esetben sikerült kimutatni, elõfordulása minden bizonnyal kis területekre korlátozó-
dik. Típusát tekintve ez homok alapkõzeten kialakult rozsdabarna (Ramann-féle) erdõtalaj.
A gyakran és hosszú ideig felszíni vízzel borított területeken típusos réti talaj és lápos réti
talaj elõfordulása jellemzõ. 

A növényzet általános leírása 

A belsõ-somogyi homokvidéken – az éghajlati adottságok alapján – a klímazonális nö-
vényzet gyertyános-tölgyes erdõ. A Barcsi Borókás növényzetének felmérése során azon-
ban a klímazonálisnak tekinthetõ erdõtársulás jelenléte nem volt kimutatható. Alapkõzet ál-
tal meghatározott (edafikus) termõhelyi viszonyok jellemzõek az egész területen. A homok
nagy vízáteresztõ és gyenge vízmegtartó képessége, rossz kapilláris vízemelése miatt eze-
ken a termõhelyeken a jelentõs évi csapadékmennyiség ellenére sem tud mezofil erdõ ki-
alakulni. 

Az emberi tájhasználatok elõtt a területet minden bizonnyal zárt erdõ borította. A maga-
sabb buckás felszíneken, ahol a talajvízjárás nincs közvetlen hatással a lágyszárú növény-
zetre, feltehetõen genyõtés cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris [Borhidi &
Járai-Komlódi 1959] Borhidi 1996) alkották a természetes növénytakarót. A fás legelõk ki-
alakítása során ezek az erdõk mind kiirtásra kerültek. A legeltetés ideje alatt az állatok ta-
posása következtében a könnyen kiszáradó, kitett felszínek homokja fellazult és mozgó fu-
tóhomok felszínek keletkeztek. A legeltetés megszûnése után ezeken a termõhelyeken er-
deifenyõ és akác ültetvények létesültek. Az aktuális vegetáció felmérése során genyõtés
cseres-tölgyes erdõtársulás jelenléte nem volt kimutatható a területen. 

A buckák lábainál a genyõtés cseres-tölgyesek talajvízjárás hatása alatt álló erdõtársulá-
sokkal, kékperjés cseres-tölgyesekkel vagy közvetlenül égeres láperdõkkel érintkeztek. A
nagy kiterjedésû, deflációs eredetû lapos felszínek természetes erdõtársulása a területen a
kékperjés cseres-tölgyes (Molinio litoralis-Quercetum cerris Szodfridt & Tallós ex Borhidi
1996). A társulás fajösszetételének kialakításában alapvetõ szerepet játszó tényezõ a ter-
mõhely változó vízellátottsága, ugyanis extrém száraz körülmények és felszíni vízborítás
váltakozása jellemzõ. Talaja kolloidokban szegény, nagy vízáteresztõ és gyenge vízmegtar-
tó képességû, ezért a felsõ talajréteg gyorsan kiszárad. Hóolvadás vagy hosszan tartó csa-
padékos idõszak után a vízzáró réteg feletti talajszintek telítõdnek vízzel, rövid idõre akár
felszín fölé is kerülhet a talajvíztükör. A hosszan tartó pangóvizes körülményeket a cser nem
tudja elviselni, tartósan felszínig vizes termõhelyeken a kocsányos tölgy mellé az enyves
éger elegyedik és e két fafaj kevert állományai alkotják az átmeneti zónát a cseres-tölgyes
és az égeres láperdõ között. A kékperjés cseres-tölgyes fajösszetételében jól tükrözõdik a
termõhely változó vízellátottsága. Két típusát sikerült elkülöníteni a társulásnak a vegetáció
felmérése során: a szárazabb Holcus mollis típus a genyõtés cseres-tölgyesek felé, a vize-
sebb Molinia litoralis típus az égeres láperdõk felé jelent átmenetet. 

A magasabb fekvésû, buckás felszínek lábainál korábban források fakadtak. Ilyen forrá-
sok táplálták a legtöbb lápmedencét, melyeknek természetes erdõtársulása az égeres láp-
erdõ (Carici elongatae – Alnetum Koch 1926). A vízelvezetések és a vízutánpótlás csökke-
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nése miatt a társulás számára a termõhelyi körülmények kedvezõtlenekké váltak. Égeres
láperdõk alakultak ki a deflációs eredetû lapos felszínekbe mélyedõ ún. „széllyukakban” is,
ahol a talajvíztükör tartósan a felszín fölé került. Helyenként széles átmeneti zóna alakult ki
az égeres láperdõk és a kékperjés cseres-tölgyesek között, ahol a hosszabb klímaperiódu-
soknak megfelelõen hol az egyik, hol a másik társulás fajai kerültek elõtérbe.

A vizsgált terület nagy része idõszakosan lefolyástalan, síksági vízválasztó jellegû. Töb-
bé-kevésbé állandó vizû (saját mederrel rendelkezõ) patakok csak a terület nyugati részén
és keleti-délkeleti szélén találhatók. Valaha – keskeny sávban – égerligetek (Carici
pendulae – Alnetum Borhidi & Kevey in Borhidi & Kevey 1996), keményfaligetek (Knautio
drymeiae-Ulmetum Borhidi & Kevey 1996) és helyenként égeres mocsárerdõk (Angelico
sylvestri-Alnetum glutinosae Borhidi in Borhidi & Kevey 1996) kísérhették ezeket a patako-
kat, azonban a vízfolyások mentén a természetes társulások nagy része megsemmisült.
A felmérések során csupán kicsiny keményfaliget és égeres mocsárerdõ fragmentumok
megléte volt megállapítható. Az egykori égerligetek a végsõkig degradálódtak, jelenlegi faj-
összetételük alapján társulástani hovatartozásuk sem állapítható meg. Elképzelhetõ, hogy
a patakok közelében hajdan kisebb gyertyános-tölgyes (Fraxino pannonicae-Carpinetum
Soó & Borhidi in Soó 1962) állományok is elõfordultak, de erre vonatkozóan biztos adat nem
került elõ. 

Az erdõirtásokat követõ legeltetés idején, évszázadokon át mészkerülõ homoki gyepek
(Festuco dominii–Corynephoretum Borhidi [1958] 1996) és homoki legelõk (Thymo serpylli-
Festucetum pseudovinae Borhidi 1958) voltak a jellemzõ, tájképet meghatározó növényze-
ti típus. Az állatok taposása miatt fellazult talajfelszín helyenként alapkõzetig erodálódott,
ilyen helyeken mészkerülõ pionír gyepek (Filagini-Vulpietum Oberd.1938, Airo-Vulpietum
Pauca 1941) jelentek meg. A legeltetés felhagyásával fokozatosan csökkent a homoki gye-
pek kiterjedése, helyükre részben fatermesztési (és homokkötési) célú ültetvények kerültek,
más részük spontán erdõsült. Az aktuális növényzet két felmérése között – 10 év alatt – is
felére csökkent a homoki gyepek kiterjedése.

A vízi, mocsári és lápi élõhelyek termõhelyi szempontból igen változatosak. Állandó, nyílt
víztükörrel rendelkezõ természetes és mesterséges tavak, valamint változó vízállású lápi és
mocsári termõhelyek sokasága található a területen. A vízellátás szempontjából mindenféle
átmenet elõfordul, az idõszakos vízborításhoz kötõdõ lágyszárú társulások a vízjárásnak
megfelelõen idõrõl-idõre elmozdulnak. Természetes vízi élõhelyek a láptavak, közülük leg-
nagyobb a darányi Nagyberek, melyben sokféle úszó, lebegõ és gyökerezõ hínártársulás él.
Idõszakosan sekély vízzel borított parti övezetében alakult ki a savanyú iszaptársulás
(Ranunculo flammulae–Gratioletum officinalis Borhidi & Juhász 1985). Mesterséges meder-
ben lévõ állóvizek a halastavak, ezek helyén valaha fajgazdag láprétek húzódtak, melyek-
nek létezésérõl BOROS Ádám feljegyzései (BOROS ined.) tanúskodnak. A tavakban a halásza-
ti hasznosítás felhagyása után természetes szukcessziós folyamatok indultak be, jelenleg
fõként nádas és magassásos társulások (Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika & Novak
1941) alkotják a növényzetet.

Vegetációtérképek

A növénytársulások és növényzeti típusok elhelyezkedésének és területi kiterjedésének
ábrázolására 1985-ben és 1995-ben 1:10000 méretarányú aktuális vegetációtérképet ké-
szítettem (2. és 3. ábra). Az alábbiakban a területen található növényzeti típusokat a térké-
pen megállapított kategóriák szerint ismertetem. Erdõk esetében asszociáció-szintû, fátlan
növényzeti típusok esetében – a méretarány adta lehetõségekhez igazodva – összevont ka-
tegóriákat alkalmaztam. A társulások nevezéktana tekintetében BORHIDI (2003) munkáját kö-
vettem. A vegetációs egységek alább tárgyalt sorrendje megegyezik a növényzeti térképek
(2. és 3. ábra) jelmagyarázatában szereplõ sorrenddel.
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2. ábra. A Barcsi Borókás 1985-ben készült növényzeti térképe.
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.3. ábra. A Barcsi Borókás 1995-ben készült növényzeti térképe.



Vízi, mocsári és lápi növényzet
A különbözõ mértékben vizes élõhelyekhez kötött összes lágyszárú növénytársulást eb-

ben a vegetációs egységben foglaltam össze. A kategória mintegy 35 növénytársulást fog-
lal magában (ld. 1. táblázat). Természetes úton keletkezett vízi élõhelyek a láptavak. Közü-
lük méretével és a vízi élõhelyek sokféleségével tûnik ki a darányi Nagyberek. Hínárvege-
tációja rendkívül gazdag, jellemzõ hínártársulása a tündérrózsa-hínár (Ceratophyllo-
Nymphaeetum albae). Emellett változó területi kiterjedéssel számos más hínártársulás
(Lemno minoris – Spirodeletum, Salvinio-Spirodeletum, Lemno-Utricularietum vulgaris,
Hydrochari-Utricularietum vulgaris) található. Parti övezetében harmatkásás (Glycerietum
maximae), békabuzogányos (Sparganietum erecti), keskenylevelû gyékényes (Typhetum
angustifoliae), mételykórós (Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae) növénytársulások
találhatók. A déli irányban szétterülõ Nagyberek sekély vízzel borított parti övezetében él a
békaboglárkás-csikorgófüves savanyú iszaptársulás (Ranunculo flammulae – Gratioletum),
melynek ez az egyetlen ismert termõhelye hazánkban (BORHIDI-JUHÁSZ 1985). A Nagyberek-
hez csatlakozó, kissé sekélyebb öblözetek (Totyogó, Máté-Lidi-gödre) fõként zsombékosok
és magassásrétek (Caricetum elatae, Caricetum paniculatae, Calamagrostetum canescen-
tis, Caricetum vesicariae) élõhelyei. A Totyogóban található az átmeneti lápok ritka fajának,
a gyapjasmagvú sásnak (Carex lasiocarpa) változó nagyságú állománya. A mesterséges
vízpótlás következtében a Nagyberek középsõ részén idõnként jelentõs a vízmozgás, emi-
att a víz lápi jellege csökkent. A víz jobb oxigénellátottságát jelzik a más lápmedencékben
nem található növényfajok, mint pl. a mocsári gólyahír (Caltha palustris), a réti kakukktorma
(Cardamine pratensis). A kisebb láptavak jellemzõ hínártársulásai a békalencsés úszóhíná-
rok (Lemnetum trisulcae, Riccietum fluitantis, Lemnetum minoris) és a békaliliom-hínár
(Hottonietum palustris). E társulások fajai alkotják az „égerlábak” közötti víz hínárnövényze-
tét is. A nyár közepére visszahúzódó víz által szabadon hagyott parti sávban, napsütötte he-
lyeken tömeges lehet a tóalma (Ludwigia palustris). Csapadékos években számos idõsza-
kos vízállás keletkezik mindenfelé a területen, egyes helyeken a víz visszahúzódása után
iszapfüves társulás (Elatini –Lindernietum procumbentis) is kialakul. 

A vízi, mocsári és lápi növényzet által borított terület nagy részét a Rigóc-patak felduz-
zasztásával létesített, majd felhagyott mesterséges halastavak teszik ki. Ezek nagy része
mára már növényzettel benõtt, a nyílt víz mellett alárendelt szerepet játszanak a lebegõ és
gyökerezõ hínártársulások (Lemnetum minoris, Potametum pectinati, Potametum crispi,
Polygonetum natantis, Trapetum natantis) is. Fõként mocsári növényzet, nádasok
(Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae) és magassásosok (Caricetum acutiformis) nõt-
ték be az egykori halastó-medreket. A szukcessziós folyamat a vizsgált tíz éves idõszakban
is jelentõsen elõrehaladt, a partok felõl több helyen rekettyefûz (Salix cinerea) és éger
(Alnus glutinosa) csoportok nyomultak elõre.

Égeres láperdõk (Carici elongatae – Alnetum)
Az égeres láperdõknek a felmérés idején mintegy tíz állománya volt a vizsgált területen,

számuk és kiterjedésük korábban jóval nagyobb lehetett. A társulás területi kiterjedése a
vizsgált tíz éves idõszakban több mint felére csökkent. Egyes állományok a kiszáradás mi-
att, mások az erdészeti mûvelés következtében degradálódtak. A darányi Nagyberek körül
a mesterséges vízpótlás következtében, a lápi jelleg csökkenése miatt tûnt el a társulás.
Jelenleg délen a Mocsila-domb déli-délkeleti lábánál sorakoznak a legszebb állományok
(Púpos-kút, Fekete-tó, Nagy-Nyírkút), a terület északi felén pedig a Nagyberektõl keletre ta-
lálható deflációs mélyedésekben (Rekettye-tó, Kaburgya). 

A terület égeres láperdeiben összesen 46 cönológiai felvételt készítettem, a társulás jel-
lemzését az alábbiakban ezek alapján adom meg (JUHÁSZ 1997a). A lombkoronaszintet
ezekben az erdõkben az enyves éger (Alnus glutinosa) alkotja, mellé helyenként elegyedik
a közönséges nyír (Betula pendula) és a kocsányos tölgy (Quercus robur). Az igen ritka szõ-
rös nyír (Betula pubescens) is elõfordul a lombkoronaszintben, egyes helyeken a vénic szil
(Ulmus laevis) és a rekettyefûz (Salix cinerea) is megtalálható. A cserjeszint borítása 5–60%
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tudományos neve magyar neve

1. Lemnetum trisulcae Keresztes békalencsés
2. Riccietum fluitantis Májmoha-hínár
3. Lemnetum minoris Apró békalencsés
4. Lemno minoris – Spirodeletum Kisbékalencse-hínár
5. Salvinio-Spirodeletum Vízipáfrány-társulás
6. Lemno-Utricularietum vulgaris Rence-békalencse hínár
7. Hydrochari-Utricularietum vulgaris Rence-békatutajhínár
8. Hydrocharitetum morsus-ranae Békatutaj-hínár
9. Ceratophylletum demersi Érdestócsagaz-hínár

10. Potametum pectinati Fésûs békaszõlõhínár
11. Potametum crispi Fodros békaszõlõhínár
12. Ceratophyllo-Nymphaeetum albae Tündérrózsahínár
13. Potametum natantis Úszó békaszõlõhínár
14. Polygonetum natantis Keserûfûhínár
15. Trapetum natantis Sulymos
16. Hottonietum palustris Békaliliom-hínár
17. Ranunculo flammulae – Gratioletum Savanyú iszaptársulás
18. Elatini –Lindernietum procumbentis iszapfüves
19. Phragmitetum australis Nádas
20. Schoenoplectetum lacustris Tavi kákás
21. Typhetum latifoliae Széleslevelû gyékényes
22. Glycerietum maximae Harmatkásás
23. Sparganietum erecti Békabuzogányos
24. Typhetum angustifoliae Keskenylevelû gyékényes
25. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Mételykórós
26. Eleocharitetum palustris Csetkákás
27. Caricetum elatae Zsombéksásos
28. Caricetum paniculatae Bugás sásos
29. Calamagrostetum canescentis Dárdás nádtippanos
30. Caricetum acutiformis Mocsári sásos
31. Caricetum vesicariae Hólyagos sásos
32. Caricetum lasiocarpae Gyapjasmagvú sásos
33. Agrostetum albae Fehér tippanos mocsárrét
34. Agrostio-Phalaridetum Pántlikafüves mocsárrét
35. Festuco ovinae-Nardetum Szõrfûgyep
36. Festuco dominii – Corynephoretum Dunántúli mészkerülõ homokpuszta
37. Thymo serpylli - Festucetum pseudovinae Mészkerülõ homoki legelõ
38. Filagini – Vulpietum Egércsenkesz - társulás
39. Airo-Vulpietum Lengefüves
40. Spergulo arvensis- Anthemidetum ruthenicae Csibehúr-pipitér társulás
41. Setario pumilae-Digitarietum sanguinalis Ujjas muhar-fakó muhar társulás
42. Polygono arenarii-Vicietum hirsutae Bükköny-homoki keserûfû társulás
43. Lolio-Cynodontetum dactylidi Csillagpázsitos útszél
44. Erigeronto-Lactucetum serriolae Betyárkóró-keszegsaláta társulás
45. Linario vulgaris-Brometum tectorum Gyújtoványfû-fedélrozsnok társulás
46. Berteroetum incanae Hamukás
47. Bidenti-Polygonetum hydropiperis Farkasfog-borsos keserûfû társulás
48. Rumici-Alopecuretum aequalis Mocsári ecsetpázsitos
49. Urtico-Convolvuletum Csalános sövényszulák-társulás
50. Bidenti-Calystegietum Farkasfog-sövényszulák társulás
51. Solidago gigantea Magas aranyvesszõs származéktársulás
52. Carici elongatae – Alnetum Égeres láperdõ
53. Angelico sylvestri - Alnetum glutinosae Égeres mocsárerdõ
54. Knautio drymeiae-Ulmetum Dél-dunántúli tölgy-kõris-szil liget
55. Molinio litoralis-Quercetum cerris Kékperjés cseres-tölgyes

növénytársulássor-

szám

vegetáció-

típus

Gyom-
növényzet

Lomblevelû
erdõk

Mocsári és
lápi

növényzet

Magasfüvû
rétek

Vízi
növényzet

Pionír és
száraz
gyepek

1. táblázat. A vizsgált területen megfigyelt növénytársulások.



között változik, az idõsebb állományokban általában 5–20% közötti. Változó borításértékek-
kel minden felvételben jelen van a kutyabenge (Frangula alnus). A cserjeszint ritka faja a
fûzlevelû gyöngyvesszõ (Spiraea salicifolia), mely a terület láperdeiben viszonylag gyakori-
nak mondható. A lombkoronát alkotó fafajok újulata mellett gyakori még a cserjeszintben a
fákra felkúszó szeder (Rubus sp.) és komló (Humulus lupulus). A környék egykori legelteté-
sét jelzi a boróka (Juniperus communis) és a galagonya (Crataegus monogyna) egy-egy
csökkent vitalitású példányának elõfordulása a láperdõk szélén. Az aljnövényzetben kons-
tans a társulás jellemzõ és névadó faja, a nyúlánk sás (Carex elongata), mely optimális víz-
ellátottság esetén az „égerlábakat” körben szegélyezi. Mellette a fák „lábain” szintén kons-
tans elõfordulású a társulás másik karakterfaja, a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)
és a fás növényzetre felkapaszkodó ebszõlõ csucsor (Solanum dulcamara). Az égerfák tá-
masztógyökerei által alkotott „égerlábak” közötti, rendesen vízzel borított aljzaton konstans
fajok a mocsári kocsord (Peucedanum palustre), a hólyagos sás (Carex vesicaria), a mo-
csári galaj (Galium palustre). A sekélyebb vízben a békaszittyó (Juncus effusus) és a
peszérce (Lycopus europaeus), a víz lehúzódása utáni friss felszínen a borsos keserûfû
(Polygonum hydropiper) a konstans fajok. A hosszabb ideig szárazra kerülõ, rendesen pe-
remi részeken gyakori a szeder (Rubus sp.). A társulás szubkonstans hínárfaja a békaliliom
(Hottonia palustris). Unikális faj a gyepszintben a tarajos pajzsika (Dryopteris cristata), ritka
fajai a tóalma (Ludwigia palustris), a gázló (Hydrocotyle vulgaris), a mocsári páfrány
(Thelypteris palustris).

Égeres mocsárerdõk (Angelico sylvestri-Alnetum glutinosae)
A növényzet térképezése során a társulásnak egyetlen állományát találtam, mely a

Rigóc-patak völgye közelében, a halastavaktól keletre található. Az állomány lombkorona-
szintjében az enyves éger (Alnus glutinosa) egyeduralkodó. A cserjeszint borítása 10% kö-
rül van, benne az éger mellett kocsányos tölgy (Quercus robur), galagonya (Crataegus
monogyna) és kései meggy (Prunus serotina) fordul elõ. Az aljnövényzet borítása 100%,
benne a mocsári sás (Carex acutiformis) dominál, hozzá a vizesebb részen mocsári fajok
(Carex elata, Lysimachia vulgaris, Juncus effusus), a szárazabb részeken páfrányok
(Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina) és gyomfajok (Rubus sp., Urtica dioica,
Phytolacca americana) társulnak. Az aszályos években a társulás jelentõs mértékben deg-
radálódott, de a talajvízszint emelkedésével a felszíni vízborítás hatására a szeder és más
gyomnövényzet ismét visszaszorult. 

Jellegtelen égeresek (Alnus glutinosa)
Ez a vegetációtípus a teljesen elgyomosodott aljnövényzetû, enyves éger (Alnus gluti-

nosa) által alkotott állományokat foglalja magában. A talajvízszint mesterséges csökkenté-
se, valamint a patakok vizének elvezetése vagy visszatartása következtében szárazzá vált
termõhelyeken találhatók. Különbözõ eredetû állományok, nagyobb részük a legeltetés fel-
hagyása után létesített vagy kialakított ültetvény jellegû égeres. Az eredeti növénytársulás
ezeken a termõhelyeken égeres láperdõ vagy kékperjés cseres-tölgyes, illetve ezek átme-
neti állományai lehettek. A lombkoronaszintben az éger mellé helyenként nyír (Betula pen-
dula) és kocsányos tölgy (Quercus robur) is elegyedik. Az alsóbb szintekben mindenütt tö-
meges a szeder (Rubus sp.). A cserjeszint borítása 30–95% között változik. Benne a lomb-
koronaszintet alkotó fák újulata mellett gyakori a kutyabenge (Frangula alnus). Az aljnövény-
zetben helyenként mocsári-mocsárréti növények (Juncus effusus, Lysimachia vulgaris,
Potentilla erecta, Agrostis stolonifera, Calystegia sepium), máshol szárazabb termõhelyre
utaló fajok (Fragaria vesca, Veronica officinalis, Galeopsis speciosa) találhatók. Csapadé-
kos idõszakokban a termõhely vízellátottságának javulásával lápi és mocsári fajok újbóli tér-
foglalása jellemzõ, tartós felszíni vízborítás esetén a honos gyomok (Rubus sp., Urtica
dioica) és az inváziós fajok (Phytolacca americana, Prunus serotina) kipusztulnak.
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Csapadékos idõszakokban a láptavak túlcsorduló vize idõszakos vízfolyásokon keresz-
tül húzódik le a területrõl. A legtöbb ilyen idõszakos vízfolyás a „jellegtelen égeresek” nö-
vényzeti típusban kanyarog. Ezeken a helyeken a növényzet fajösszetételét tekintve az ége-
res láperdõhöz áll legközelebb, de borítás tekintetében a Carex elongata háttérbe szorul, és
elõtérbe kerülnek a páfrányfajok (Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-
femina). Néhány mocsárerdei faj is megjelenik ezeken a helyeken (Angelica sylvestris,
Caltha palustris).

A Rigóc-patak menti degradált égeresek valószínûleg égerligetekbõl (Carici pendulae –
Alnetum) alakultak ki. Esetleg a Dráva árterérõl a patakvölgyben síksági égerliget (Paridi
quadrifoliae – Alnetum) is felhúzódhatott. A lombkoronaszintben az éger mellett jelenleg zöld
juhar (Acer negundo) és mocsártölgy (Quercus palustris) is található. A cserjeszintben töme-
ges a bodza (Sambucus nigra), foltokban a veresgyûrû som (Cornus sanguinea). Az aljnö-
vényzet tavaszi aszpektusában tömeges lehet a salátaboglárka (Ficaria verna), nyár elejé-
re száz százalékos borítást érnek el a gyomfajok (Urtica dioica, Galium aparine, Rubus sp). 

Tölgy-kõris-szil ligetek (Knautio drymeiae-Ulmetum)
A társulásnak egyetlen állományát találtam a felmérés során, mely a Darányi-patak völ-

gyében, Darány községtõl északra található. Lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy
(Quercus robur) mellé a magyar kõris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) elegyedik, szá-
lanként egy-egy enyves éger (Alnus glutinosa) és nyír (Betula pendula) is elõfordul. A cser-
jeszint borítása 30% körüli, tömeges fajai a veresgyûrû som (Cornus sanguinea), a magyar
kõris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), a fekete bodza (Sambucus nigra), a széleken
elõfordul a kökény (Prunus spinosa), a galagonya (Crataegus monogyna), a mogyoró
(Corylus avellana). Az aljnövényzet borítása csaknem 100%, a ligeterdei fajok (Carex remo-
ta, Lysimachia nummularia, Cucubalus baccifer, Impatiens noli-tangere, Heracleum
sphondylium, Knautia drymeia, Galeopsis speciosa, Humulus lupulus) mellett tömegesek a
gyomfajok (Urtica dioica, Galium aparine, Rubus sp., Solidago gigantea). Az aljnövényzet-
ben egy védett faj, a pirítógyökér (Tamus communis) is elõkerült. A növényzet 1995-ben
végzett felmérése idején a társulás egyetlen kicsi állománya is felerészben tarvágott terület
volt. 

Kékperjés cseres-tölgyesek (Molinio litoralis-Quercetum cerris)
A növényzet térképezése során részletes felméréseket végeztem minden cseres - kocsá-

nyos tölgyes erdõállományban. Az elkészült 40 cönológiai felvétel alapján statisztikai elem-
zéseket végeztem és összehasonlítottam ezeket az erdõket más hazai síksági cseres-
tölgyesekkel. A részletes elemzések eredményeként megállapítható, hogy az itteni állomá-
nyok mind egy növénytársuláshoz, a kékperjés cseres-tölgyes (Molinio litoralis-Quercetum
cerris) (SZODFRIDT–TALLÓS 1964) társuláshoz tartoznak. Ennek két típusát sikerült elkülöní-
teni a területen, a szárazabb Holcus mollis és a vizesebb Molinia litoralis típust. 

A lombkoronaszint meghatározó faja a kocsányos tölgy (Quercus robur), mellé helyen-
ként elegyedik a nyír (Betula pendula), a cser (Quercus cerris) vagy az enyves éger (Alnus
glutinosa). Több helyen elõfordul elegyfaként az erdeifenyõ (Pinus sylvestris), amely nem
õshonos a területen (v.ö. BARTHA-MÁTYÁS 1995). A cserjeszint általában gyér vagy hiányzik,
gyakoribb természetes fajai a kutyabenge (Frangula alnus), a boróka (Juniperus commu-
nis), a galagonya (Crataegus monogyna), a mogyoró (Corylus avellana). Helyenként szá-
mottevõ borítással van jelen a neofita akác (Robinia pseudo-acacia) és kései meggy
(Prunus serotina). Az aljnövényzetben alacsony borításértékekkel konstans faj a kakicsvirág
(Mycelis muralis); szubkonstans fajok az ernyõs hölgymál (Hieracium umbellatum), a lágy
selyemperje (Holcus mollis) és a kékperje (Molinia litoralis), a zavarást jelzõ fajok közül
pedig a siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) és a szeder (Rubus sp.). A Molinia litoralis
típusban a száraz tölgyesekre jellemzõ karakterfajok térhódítása jóval gyengébb, mint a
Holcus mollis típusban. Olyan száraz tölgyesekre jellemzõ fajok, mint a Lychnis coronaria
és a Peucedanum oreoselinum csak a Holcus-típusban találhatók. A mészkerülõ lom-
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boserdõkben elterjedt fajok közül a Holcus mollis, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum,
Hypericum maculatum, Melampyrum pratense súlypontosan a Holcus-típusban fordulnak
elõ. Viszont a mocsári és lápi fajok térfoglalása a Molinia-típusban sokkal jelentõsebb,
egyes fajok (Scutellaria galericulata, Rorippa amphibia, Calystegia sepium) csak a Molinia-
típusban fordulnak elõ. 

Nyírrel spontán erdõsült legelõk (Betula pendula)
Az 1985-ben végzett vegetációtérképezés idején több jelentõs kiterjedésû, ismétlõdõ faj-

összetételû nyíres-borókás állomány volt a területen, melyek a legeltetés felhagyása után
alakultak ki korábbi homoki gyepek helyén. Igen szép megjelenésû, idõs nyíresek voltak
ezek, melyeknek termõhelyén a legeltetés feltehetõen a második világháborút követõen
szûnt meg. A cserjeszint konstans faja volt a boróka (Juniperus communis), aljnövényzeté-
ben a mészkerülõ homoki gyepek fajai cseres-tölgyes fajokkal keveredtek. Helyenként az
egykori gyepekbõl fennmaradt Corynephorus canescens, Luzula campestris, Tunica
saxifraga, Jasione montana, Hieracium pilosella, stb. egyedei voltak megfigyelhetõk, melyek
a számukra már kevés fény miatt gyakran felnyurgultak. Máshol az itteni tölgyesekre jellem-
zõ Holcus mollis, Hieracium umbellatum, Mycelis muralis, Veronica officinalis, vagy Molinia
litoralis, Potentilla erecta voltak megfigyelhetõk. Gyepszintben és szúrós bokor védelmében
cserjeszintben is jelen volt a kocsányos tölgy (Quercus robur). Kisebb-nagyobb kiterjedésû
gyepeket alkotott a szõrfû (Nardus stricta). Védett faja a kapcsos korpafû (Lycopodium
clavatum). 1995-ben ennek a növényzeti típusnak a fajösszetétele és megjelenése már je-
lentõsen eltért a korábbitól, a tíz év múlva megismételt vegetációtérképezés alkalmával
ezek a szép tájképi megjelenésû nyíres-borókások már nem voltak körülhatárolhatóak.
A természetes szukcessziós folyamat menetét idegenhonos fajok zavarták meg, a nyíresek-
be betelepült az erdeifenyõ (Pinus sylvestris) és a kései meggy (Prunus serotina). Az invá-
ziós fás növények gyors növekedésük révén egyre inkább elnyomták a természetes növény-
zetet. Fajösszetétel és megjelenés alapján az egykori nyíresek az újabb térképezéskor már
semmiben sem különböztek a tájidegen fafajokkal elegyes „spontán erdõsült legelõk”-tõl,
ezért 1995-ben ez utóbbi kategóriába kerültek besorolásra. 

A kései meggy az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején erdeifenyõ-ültetvények alá
került nagy tömegben telepítésre, második nemzedéke az 1970-es évek elején jelent meg
és robbanásszerû elszaporodása azóta is tart. Megfigyeléseim szerint gyakorlatilag minden
erdõtípusban jelen van, borítása az egyébként õshonos fajokból álló, természetes vegetáci-
óban is jelentõs. 

Spontán erdõsült legelõk (tájidegen fafajokkal)
A Barcsi Borókás területének nagy része az erdõirtások után évszázadokon át legelõként

került hasznosításra. A területhasználat változása a 19. században kezdõdött el és a 20.
században teljesedett ki. Elsõként a legeltetési célra már nem használható száraz buckate-
tõk (homokkötési célból, „kopárfásítás” során) kerültek erdõsítésre. Késõbb további faültet-
vények létesültek, a legkülönbözõbb termõhelyeken. Eleinte a spontán felverõdött, részben
természetes fafajokból álló állományokat is fatermesztési szempontok szerint kezelték. A je-
lenlegi spontán erdõsült legelõk azoknak a legutolsó legelõterületeknek a maradványai,
amelyek felhagyása után már természetvédelmi szempontok is érvényesültek. 

A szukcessziós folyamat már meglehetõsen elõrehaladt, a fák növekedésével a cserjék
nagy része mostanra alászorult és kipusztult. Csak kisebb területeken vannak cserjések
(Juniperus communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Frangula alnus). A spontán er-
dõsült terület társulástanilag nem homogén. A szukcessziós folyamat során a továbbfejlõdés
iránya részben a kékperjés cseres – tölgyes (Molinio litoralis – Quercetum cerris, ennek szá-
razabb Holcus mollis és nedvesebb Molinia litoralis típusa), részben az égeres láperdõk
(Carici elongatae – Alnetum) irányába mutat. Feltételezhetõ, hogy a nagyobb klímaperiódu-
soknak megfelelõen, a vízellátottság függvényében változtak e társulások határai, ezt a fel-
tételezést támasztják alá az utóbbi húsz évben végzett saját megfigyelések. Az 1985–1993
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közötti aszályos idõszak következtében a cseres-tölgyesre jellemzõ aljnövényzet térhódítása
volt megfigyelhetõ. A késõbbi csapadékos idõjárás hatására helyenként idõszakos vízállások
alakultak ki és feltûnõ volt a nyúlánk sás (Carex elongata) több helyen való megtelepedése. 

Ebben a növényzeti típusban a hajdani hagyásfák (idõs kocsányos tölgyek) elõfordulása
mellett jellemzõ a tájidegen fafajok nagy térhódítása. A legelõk spontán erdõsülése ugyan-
is a közelben lévõ faültetvények magszórása miatt azt jelentette, hogy õshonos és tájidegen
fafajok kevert állományai jöttek létre. A természetes pionír fafajok, mint a nyír (Betula pen-
dula) és a szürke nyár (Populus canescens), valamint az erdõalkotó kocsányos tölgy
(Quercus robur) és enyves éger (Alnus glutinosa) mellett jelentõs az erdeifenyõ (Pinus
sylvestris) és a kései meggy (Prunus serotina) térhódítása. A tájidegen fafajok jelenléte mi-
att kérdéses az egykor itt élt természetes növénytársulások regenerálódása a szukcessziós
folyamat során. Az ismételt vegetációtérképezés alkalmával az erdeifenyõ és a kései meggy
fokozott térhódítása, a „spontán erdõsült legelõk” növényzeti típus fajösszetételének a táj-
idegen ültetvények irányába való elmozdulása volt megfigyelhetõ.

Mészkerülõ pionír gyepek és atlantikus típusú homoki vegetáció
A hajdani erdõirtások után évszázadokon át mészkerülõ homoki gyepek és legelõk vol-

tak a területre jellemzõ, tájképet meghatározó vegetációtípus. Az elsõ botanikai megfigyelé-
sek már ezt az állapotot rögzítették, a területre vonatkozó botanikai tanulmányok leginkább
ezzel a növényzeti típussal foglalkoznak (v.ö. KITAIBEL, BOROS, BORHIDI, TIHANYI, stb. tanul-
mányai). Az utóbbi évtizedekben az utolsóként felhagyott legelõterületek is erdõsültek, fen-
ti növénytársulások csak olyan termõhelyeken maradtak fenn, ahol az erdõsülést természe-
tes vagy mesterséges hatások gátolták. Jelenleg buckatetõkön kialakult nem karbonátos fu-
tóhomok váztalajon vannak állományai, nagyobb tápanyagtartalmú talajokon csak folyama-
tos zavarásnak kitett termõhelyeken fordul elõ („borókás pihenõ”, felhagyott repülõtér, erdei
utak mente, felhagyott homokbánya, stb.). A homoki gyepek társulásainak fajösszetétele a
korábbi leírásokhoz hasonló (BORHIDI 1958, 1959, TIHANYI 1965). 

Fiatal kocsányos tölgy ültetvények (Quercus robur)
A fiatal kocsányos tölgy ültetvények kategóriájába a kb. 30 évesnél fiatalabb kocsányos

tölgy (Quercus robur) állományokat soroltam a vegetációtérkép készítése során. Ezek gyakran
elegyetlen állományok, az elegyes telepítéseknél leginkább tájidegen fafajokat (Quercus rubra,
Quercus palustris, Pinus sylvestris) ültettek a kocsányos tölgy mellé. Ezeknek a fiatal, fõként
kocsányos tölgy által alkotott állományoknak közös jellemzõje, hogy a talajfelszín nem régi
bolygatása és a sûrû lombkorona következtében az aljnövényzet rendkívül gyér és jellegtelen.

Gyertyán ültetvények (Carpinus betulus)
A növényzet térképezése során Középrigóc közelében, két erdõrészletben volt elegyet-

len gyertyános a területen. Ezeknek az állományoknak aljnövényzete gyakorlatilag nincsen
(nudum). A szálanként elõforduló néhány lágyszárú faj (Sieglingia decumbens, Mycelis
muralis, Carex leporina) a terület cseres-tölgyes erdeivel közös. A gyertyános-tölgyes erdõk-
re jellemzõ tavaszi aszpektus teljesen hiányzik. A talajvizsgálatok nem karbonátos humu-
szos homoktalaj jelenlétét mutatták ki, tehát a termõhely a cseres - kocsányos tölgyes erdõk
termõhelyével azonosnak bizonyult. 

Egykor a Rigóc-patak – helyenként kissé kiszélesedõ – völgyében lehettek gyertyános-töl-
gyes (Fraxino pannonicae-Carpinetum) fragmentumok, de az alkalmas termõhely csak igen
kis területre korlátozódik. Ezeken a termõhelyeken a jelenlegi fajkészlet alapján nem dönthe-
tõ el, hogy valóban gyertyános-tölgyesek-e, vagy esetleg keményfaliget (Knautio drymeiae –
Ulmetum) fragmentumok, vagy csupán az égerligetek (Carici pendulae – Alnetum) szárazabb
átmeneti állományai lehettek. Az aljnövényzetben a turbánliliom (Lilium martagon), a pirító-
gyökér (Tamus communis) a méhfû (Melittis grandiflora), a sárga árvacsalán (Galeobdolon
luteum), a farkasbogyó (Paris quadrifolia) néhány egyede figyelhetõ meg, de mindez csupán
néhány négyzetméteren és igen zavart termõhelyi körülmények között.
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Kocsánytalan tölgy ültetvények (Quercus petraea)
Ez a vegetációtípus nagyon kis területi aránnyal képviselt a területen, egyetlen kisebb ál-

lománya van. A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) termõhelyidegen fafaj ezen a homo-
kos, síksági területen. Az állomány kora a felmérések idején 60–70 év körüli volt, a máso-
dik felmérés idejére részben letermelésre is került. 

Fenyõ ültetvények (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea abies)
A tájidegen fafajok közül az erdeifenyõ (Pinus sylvestris) ültetvényei foglalják el a legna-

gyobb területeket. Az elsõ ültetések „kopárfásítás” címén a 19. század végén kezdõdtek, a
20. század eleji üzemtervi leírások már számos elõfordulást említenek. Eleinte fõként buc-
kákra, késõbb szinte mindenféle termõhelyre, az utóbbi évtizedekben égeres láperdõ helyé-
re is ültették. A fekete fenyõ (Pinus nigra) is elõfordul, fõként az erdeifenyõvel elegyítve. Né-
hány lucfenyõ (Picea abies) állomány is van. A fenyõ ültetvények aljnövényzete különbözõ.
A fiatalabb állományok alatt – az egész évben sûrûn zárt lombozat miatt – lágyszárú nö-
vényzet egyáltalán nincsen. Az idõsebb állományok alatt jelentõs lehet a mohaszint borítá-
sa, a ritkásabb részeken a homoki gyepek fajai kerülnek elõtérbe, a tápanyagban gazda-
gabb termõhelyeken nagy foltokat borít a szeder. A rejtõke (Teesdalia nudicaulis) hosszú
ideig egyetlen ismert elõfordulása a területen egy erdeifenyvesben volt. A bolygatásnak ki-
tett helyeken gyakran tömeges a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a seprence (Stenactis
annua), a betyárkóró (Erigeron canadensis), az amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca
americana). Gyakori elegyfa a fenyvesekben a kései meggy (Prunus serotina), melyet az
1950–1960-as években kezdtek a fenyvesek alá telepíteni. Azóta – mint spontán újuló, in-
váziós fafaj – minden növénytársulásban megjelent a területen (JUHÁSZ 2004a, b).

Akác ültetvények (Robinia pseudo-acacia)
A fenyõk mellett az akác (Robinia pseudo-acacia) ültetvények területi aránya is jelentõs.

Fõleg régen telepített, többször sarjaztatott állományok vannak, de elõfordulnak újabb tele-
pítések is. Az akácosok aljnövényzete a fenyveseknél fajszegényebb, természetes növény-
társulások fajai szinte egyáltalán nem fordulnak elõ. Ritkás aljnövényzetét honos gyomok
(Rubus sp., Chelidonium majus, Bromus sterilis) mellett tájidegen, agresszív fajok (Prunus
serotina, Phytolacca americana, Ambrosia artemisiifolia) alkotják. 

Egyéb tájidegen fafajú ültetvények 
A tájidegen fafajok közül kisebb területi aránnyal jelen van a vörös tölgy (Quercus rubra)

és a mocsártölgy (Quercus palustris) is. Kisebb homogén állományok is vannak, de fõleg
egymással és/vagy a kocsányos tölggyel elegyben fordulnak elõ. Az elsõ felmérés idején
még három helyen volt nemesnyár (Populus x euramericana cv.I-214) ültetvény, amely ké-
sõbb letermelésre került, újabb állományokat nem telepítettek. 

Csupasz felszínek
A csupasz felszínek kategóriájába soroltam a növényzet nélküli és a szántóként haszno-

sított, lágyszárú haszonnövényekkel bevetett területeket. A szántókon (vadföldeken) kívül
ide tartoznak a tájidegen faültetvények friss tarvágásai, illetve minden olyan növénytakaró-
tól megfosztott terület, amely aktuális állapota alapján nem sorolható egyik más növényze-
ti típusba sem. Mivel a tarvágásokat a vizsgált területen rendszerint szántás követi, a nem-
rég tarvágott területek nagy része ebbe a kategóriába került besorolásra. 

A növényzet változásai tíz év alatt

Az elsõ vegetációtérképezést követõen tíz év múlva megismételtem a felmérést. A két
azonos léptékû és hasonló módon készített vegetációtérkép (2. és 3. ábra) segítségével le-
hetõség van a növényzet változásainak elemzésére. A két vegetációtérkép térinformatikai
rendszerben történt összemetszésével megállapítható egyes vegetációtípusok területi kiter-
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2. táblázat. A térképezett növényzeti típusok területének százalékos részesedése az
összes területbõl 1985-ben és 1995-ben.

1985-ben 1995-ben

1 vízi, mocsári és lápi növényzet 3,59 3,21
2 égeres láperdõ (Carici elongatae-Alnetum ) 1,76 0,65
3 égeres mocsárerdõ (Angelico sylvestri-Alnetum ) 0,13 0,13
4 jellegtelen (degradált) égeres (Alnus glutinosa ) 16,76 16,74
5 tölgy-kõris-szil liget (Knautio drymeiae- Ulmetum ) 0,05 0,02
6 kékperjés cseres-tölgyes (Molinio-Quercetum ) 8,10 10,13
7 spontán erdõsült legelõ (tájidegen fafajokkal elegyes) 8,20 12,96
8 mészkerülõ homoki gyep (Corynephoretum ) 3,11 1,44
9 fiatal kocsányos tölgy ültetvény (Quercus robur ) 6,46 2,85

10 gyertyán ültetvény (Carpinus betulus ) 0,22 0,10
11 kocsánytalan tölgy ültetvény (Quercus petraea ) 0,17 0,05
12 fenyõ ültetvény (Pinus sylvestris, P. nigra, etc .) 36,96 36,28
13 akác ültetvény (Robinia pseud-acacia ) 8,75 7,47
14 mocsártölgy ültetvény (Quercus palustris ) 0,03 0,03
15 vörös tölgy ültetvény (Quercus rubra ) 0,14 0,28
16 nemesnyár ültetvény (Populus x euramericana ) 0,11 0,00
17 csupasz felszín 4,75 7,04
18 egyéb (vasút, épület) 0,71 0,62

100,00 100,00összesen

sor-
szám

térképezett növényzeti típus
részesedés az összes területbõl (%)

4. ábra. A térképezett növényzeti típusok területének százalékos részesedése az összes
területbõl 1985-ben és 1995-ben (ld. 2. táblázat).



jedésének változása (2. táblázat, 4. ábra) és a vegetációs egységek egymásba történõ át-
alakulása is (JUHÁSZ 2004c). 

A vizsgált terület növényzetét mintegy 37%-ban fenyõ ültetvények alkotják. Ezek területi
kiterjedése a vizsgált tíz éves idõszakban lényegében nem változott. Második legnagyobb
területtel a jellegtelen (degradált) égeresek részesednek (16,7%), ennek a vegetációs egy-
ségnek a területe sem változott jelentõsen. A természetes erdõtársulások közül (5. ábra) a
kékperjés cseres-tölgyesek (Molinio litoralis - Quercetum) vannak jelen legnagyobb területi
kiterjedésben (10,13%), arányuk a vizsgált tíz éves idõszakban kissé növekedett. Ez a nö-
vekedés részben abból származott, hogy a korábban fiatal kocsányos tölgy ültetvényként
felvett egyes állományok aljnövényzetébe számos – a terület cseres-tölgyes erdeire jellem-
zõ – faj telepedett, így a fajösszetétel alapján ezek az állományok már közelebb álltak a ter-
mészetes társuláshoz, mint a fiatal ültetvényekhez. A cseres-tölgyesek területi növekedésé-
nek kisebb hányada abból adódott, hogy a korábban felhagyott legelõk egy része elérkezett
a termõhelynek megfelelõ végsõ szukcessziós stádiumhoz. A növényzet változása legna-
gyobb mértékben a „spontán erdõsült legelõ” kategória esetében jelentkezett, ennek a ve-
getációs egységnek a területe csaknem 5%-kal növekedett. Ez a növekedés részben a
mészkerülõ homoki gyepek területének csökkenésébõl származott, másrészt viszont a ko-
rábban „nyírrel spontán erdõsült legelõ”-ként és „jellegtelen égeres”-ként felvett állományok
felszakadozásából és kevert fafajú, spontán (tájidegen fafajokkal elegyes) állományokká
alakulásából adódott. A vizsgált tíz éves idõszakban a mészkerülõ homoki gyepek területi
részesedése a felére csökkent (3,1%-ról 1,4%-ra), a gyepek spontán erdõsültek. Több mint
felére csökkent az égeres láperdõk (Carici elongatae - Alnetum) területi részesedése, ezzel
fõként a jellegtelen (degradált) égeresek területe gyarapodott. 
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5. ábra. A természetes növényzeti típusok (ültetvények nélkül) területének százalékos
részesedése az összes területbõl.



A növényzet változásai mögött természetes és antropogén hatások húzódnak meg. Fent
részletezett változások fõként a másodlagos szukcessziós folyamatok elõrehaladását jelzik.
Az évszázadokon át fõként legeltetéssel hasznosított terület természetes vegetációja erdõ,
a természetes folyamatok a terület beerdõsülése irányában haladnak. A legtovább legelte-
tett (vagy a beerdõsülésben más módon akadályozott) területek a hasznosítás felhagyása
után spontán erdõsülnek, ezt mutatja a mészkerülõ homoki gyepek területének csökkenése
és a spontán erdõsült legelõk arányának növekedése. Természetes és antropogén hatások
együttes eredménye az égeres láperdõk területének csökkenése. Ebben ugyanis jelentõs
szerepet játszik az 1985–1993 közötti aszályos idõszak, amikor az éves csapadékmennyi-
ségek mélyen átlag alattiak voltak. Ez jut kifejezésre a vízi, mocsári, lápi növényzet terüle-
tének kisebb arányú csökkenésében is. Mégis, a láperdõk területének csökkenésében je-
lentõsebbnek látszik az emberi hatások szerepe, melyek sokrétûek és gyakran áttételesen
jelentkeznek. A buckatetõk fenyvesítése következtében jelentõsen megcsappant a lápme-
dencékbe szivárgó vizek mennyisége. A korábbi lecsapolások miatt amúgy is visszaszorult,
kicsiny láperdõ állományok végveszélybe kerültek. Máshol a víz mennyisége a mesterséges
vízpótlás következtében elegendõ (darányi Nagyberek), de megváltozott a termõhely jelle-
ge. A gyakori és jelentõs vízmozgás miatt csökkent a lápi jelleg (a víz oxigén- és tápanyag-
tartalma növekedett), ami egyes lápi fajok visszahúzódásához, a berek körüli láperdõ-állo-
mány megszûnéséhez vezetett. 

A növényzet változásának térinformatikai eszközöket alkalmazó vizsgálata alkalmas ar-
ra, hogy a háttérben zajló folyamatokra is rámutasson, melyek a két rögzített állapot között
a vizsgált területen végbementek. A változások elemzése során azonban nem nélkülözhetõ
az ismételt terepbejárás és az abiotikus környezeti tényezõk ismerete.

Természetvédelmi vonatkozások

A Barcsi Borókás természeti értékeinek megõrzése és a természeti állapot javítása átgon-
dolt, aktív természetvédelmi tevékenységet igényel. A természetes folyamatok érvényesülé-
sének biztosítása valamint az élõvilág jelenlegi sokféleségének megõrzése egyszerre gyak-
ran nem valósítható meg. Szükség van a természeti értékek áttekintése után a terület külön-
bözõ részein a prioritások és a megfelelõ természetvédelmi kezelés meghatározására.

A Barcsi Borókásnak talán legnagyobb természetvédelmi értéke flórájának és faunájának
fajgazdagsága, a speciális élõhelyekhez kötött, ritka, unikális elõfordulású növény- és állat-
fajok itteni jelenléte (JUHÁSZ et al. 1984a, JUHÁSZ 1996a, 1996c, UHERKOVICH szerk. 1980,
1982, 1984, 1985). Ezek a fajok elsõsorban a szélsõséges ökológiai adottságú élõhelyek-
hez kötõdnek: az igen meleg, száraz homoki gyepekhez; a nyár közepére kiszáradó, gyor-
san felmelegedõ, napsütötte, iszapos vízpartokhoz; a hûvös, párás mikroklímával jellemez-
hetõ lápi élõhelyekhez. Tehát a fajgazdagság szempontjából a természetes erdõtársulások
mellett a fátlan élõhelyek is alapvetõen fontosak. A fajgazdagság fennmaradásához szük-
ség van a vegetáció mozaikosságának fenntartására. A terület természetes növényzete er-
dõ, a természetes szukcessziós folyamatok a beerdõsülés irányában haladnak. A mozaikos-
ság fenntartására a korábbi tájhasználat folytatása (legeltetés) a legalkalmasabb.

Az emberi tájhasználatok következtében történt másodlagos homokmozgások miatt je-
lenleg is vannak olyan futóhomok területek, ahol a termõhelynek megfelelõ vegetáció mész-
kerülõ homoki gyep lenne. Erdészeti ültetvények vannak ezeken a termõhelyeken, melyek-
nek záródása után a homoki gyepek fajai kipusztulnak. Legnagyobb egybefüggõ futóhomo-
kos terület a Mocsila-domb, ahol természetvédelmi szempontból szükség lenne az ültetvé-
nyek mielõbbi felszámolására. 

Jelentõs természetvédelmi értéket jelent a különbözõ vízterek itteni elõfordulása, a vizes
és száraz közötti átmeneti élõhelyek rendkívül nagy száma és sokfélesége. A többféle való-
di vízi élõhely mellett vannak változó vízállású, rövidebb ideig kiszáradó termõhelyek és
csupán idõszakosan vízzel borított területek is. Tehát a vizsgált terület, mint vizes élõhelyek
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sokasága („wetland”) rendkívül fontos. A területre hulló csapadékot a lefolyástalan mélyedé-
sekbõl számos lecsapoló árok vezeti el (JUHÁSZ et al. 1985b). Természetvédelmi feladat a
vizek megtartása a területen. Az égerlápok vízellátását természetes úton, a lápok vízgyûjtõ-
jeként szolgáló homokbuckák rehabilitációjával kell megoldani. Ugyanis ezeken a buckákon
általában erdeifenyõ ültetvények vannak, s a fenyvesek esetében a csapadékból igen nagy
az intercepciós veszteség. Az ültetvények letermelése után feltehetõen jóval több csapadék
jutna a talajba, így ismét megindulnának az égerlápokat tápláló források. 

A területen található erdõtársulások közül természetvédelmi szempontból legértékeseb-
bek az égeres láperdõk (Carici elongatae – Alnetum). Aljnövényzetükben számos ritka és
unikális faj van (Dryopteris cristata, Spiraea salicifolia, Hydrocotyle vulgaris, stb.). A lágyszá-
rú társulások között számos ritka és értékes van, így pl. a valódi vízi élõhelyek hínárnövény-
zete (Ceratophyllo-Nymphaeetum albae, Salvinio-Spirodeletum, Hydrochari-Utricularietum
vulgaris, stb). A darányi Nagyberek sekély vízzel borított parti övezetében él a savanyú
iszaptársulás (Ranunculo flammulae – Gratioletum), melynek ez az egyetlen ismert termõ-
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6. ábra. A növényzet természetességi állapot szerinti százalékos megoszlása 1985-ben 
és 1995-ben.



helye hazánkban. A Nagyberekhez csatlakozó sekélyebb öblözetek fõként zsombékosok és
magassásrétek (Caricetum elatae, Caricetum paniculatae, Calamagrostetum canescentis,
Caricetum vesicariae) élõhelyei. A napsütötte, száraz termõhelyekhez kötõdik a mészkerü-
lõ homoki gyepek (Festuco – Corynephoretum) elõfordulása. Tehát az értékes, védelmet ér-
demlõ növénytársulások között vannak erdei, vízi, valamint különbözõ vízellátású termõhe-
lyekhez kötõdõ lágyszárú növénytársulások is. 

A legeltetés megszûnése után a potenciálisan erdõvel borított területeken ismét fás ve-
getáció alakult ki, a természetes növénytársulások újbóli térfoglalását azonban számos té-
nyezõ gátolja. A gazdálkodási tevékenység mellett jelentõs szerepe van a termõhelyi viszo-
nyok megváltozásának és a tájidegen, inváziós fajok jelenlétének is. A területen elterjedt in-
váziós fajok közül a kései meggy (Prunus serotina) jelenléte okozza a legtöbb problémát
(JUHÁSZ 2004a, b). Igen agresszíven terjed, a felszíni vízzel borított termõhelyek kivételével
mindenhol megjelenik. A száraz homoki gyepektõl az égeres láperdõkig minden növénytár-
sulásban tömeges lehet. A lágyszárú inváziós fajok közül leggyakoribb az amerikai karma-
zsinbogyó v. alkörmös (Phytolacca americana), amely különösen az erdészeti ültetvények
alatt tömeges (JUHÁSZ 2002, BALOGH-JUHÁSZ 2004). Gyakori még a magas aranyvesszõ
(Solidago gigantea), mely fõként lecsapolt, korábban vízállásos területeken fordul elõ. Ki-
sebb foltokban tömeges a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a selyemkóró (Asclepias syri-
aca), a betyárkóró (Erigeron canadensis). A fás növények közül természetvédelmi szem-
pontból jelentõs problémát okoz az akác (Robinia pseud-acacia), az erdeifenyõ (Pinus
sylvestris), helyenként a bálványfa (Ailanthus altissima), a zöldjuhar (Acer negundo) és az
ezüstjuhar (Acer saccharinum). 

Az elkészült vegetációtérképek természetvédelmi szempontú elemzésekre is lehetõséget
adnak. A növényzeti típusok területi kiterjedésének változása utal a természeti állapot válto-
zásaira is. A térképezett vegetációs egységeket némileg leegyszerûsítve négyféle termé-
szetességi kategóriába soroltam (6. ábra). „Természetközeli” kategóriába kerültek a fajkész-
let és fiziognómia alapján jól felismerhetõ természetes növénytársulások, ezek együttes ará-
nya majdnem felére (9%-ról 5%-ra) csökkent a felmért 10 éves idõszakban. „Alig természe-
tes” kategóriába soroltam az õshonos fafajok ültetvényeit és erõsen degradált állományait,
ezek területe is csökkent kissé (23%-ról 20%-ra). Amennyivel csökkent a fenti két kategória
területi kiterjedése, annyival növekedett a természetesség szempontjából közepes, „félter-
mészetes” területek aránya. Ezek az elmozdulások is utalnak arra, hogy a területen egyide-
jûleg természetvédelmi szempontból kedvezõ és kedvezõtlen változások is végbemennek. 

Következtetések

A Barcsi Borókás növényzetének jelenlegi alakulásában meghatározó szerepe van an-
nak, hogy a történelmi idõkben jelentõs méretû és kiterjedésû másodlagos, antropogén ere-
detû homokmozgás volt ezen a területen. A homokmozgások elõidézésében az aszályos klí-
maperiódusok mellett az emberi tájhasználatoknak volt fontos szerepe. A legeltetés idején
a táj jellegzetes növényzeti típusát a borókás homokpusztai gyepek jelentették. Mostanra je-
lentõsen megváltozott a tájkép, az egykori nagy kiterjedésû homoki legelõk nagyrészt erdõ-
sültek. A tíz év múlva megismételt vegetációtérképezés révén lehetõség nyílt a növényzet
rövid távú változásainak elemzésére. A vizsgált tíz éves idõszakban a mészkerülõ homoki
gyepek (Festuco dominii – Corynephoretum, Thymo serpylli - Festucetum pseudovinae) te-
rületi részesedése a felére csökkent, a gyepek spontán erdõsültek. Több mint felére csök-
kent az égeres láperdõk (Carici elongatae - Alnetum) területi részesedése. Jelentõsen nö-
vekedett a „spontán erdõsült legelõk” területi aránya. A vegetáció szintû változások térinfor-
matikai eszközöket alkalmazó elemzése alkalmasnak bizonyult arra, hogy bizonyos háttér-
ben zajló folyamatokra is rámutasson, melyek a két rögzített állapot között a vizsgált terüle-
ten végbementek. 
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The Vegetation of Barcs Nature Reserve (Hungary)

MAGDOLNA JUHÁSZ

The Barcs Nature Reserve is located in the south-west part of Hungary. Height above sea-level is vary-
ing between 105 and 145 metres. Bedrock is non-calcareous eolian sand. Climate is influenced by sub-
Atlantic and sub-Mediterranean effects. Vegetation consist of oak forests with Quercus robur (Molinio
litoralis-Quercetum) and mixed overgrown pastures mainly. The characteristic vegetation types are
alder swamp woods (Carici elongatae-Alnetum) and sandy grasslands (Filagini-Vulpietum,
Corynephoretum canescentis). The vegetation maps were prepared by author on scale 1:10 000 in
years 1985 and 1995. On the basis of two vegetation maps ten-year changes can be concluded. The
areas of overgrown pastures and oak forests with Quercus robur increased expectedly, the area of
sandy grasslands decreased accordingly. There is a very unfavourable tendency to decrease area of
alder swamp woods in this decade. 
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