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Összefoglaló 

Szakdolgozatom keretein belül először ismertetem napjaink erdőgazdálkodási viszonyait 

és problémáit, hogy mit jelent egy erdő természetességi állapota, és hogy az 

erdőkezeléseknek milyen hatásai vannak az epixyl (korhadó faanyagon élő) és epifiton 

(fakérgen élő) mohákra. Majd bemutatom az általam mohákon végzett kísérletet, ami egy 

nagyobb projekt, a „Pilis Kísérlet” (http://piliskiserlet.okologia.mta.hu/) keretein belül 

zajlik, ami erdei fahasználatok termőhelyre, természetes regenerációra és erdei 

biodiverzitásra gyakorolt hatásait vizsgálja.  

A mohákon végzett kísérlet az erdészeti kezelések hatását vizsgálja egy epixyl 

májmohafaj (Lophocolea heterophylla), valamint egy epifiton lombosmohafaj (Hypnum 

cupressiforme) gyepjeinek túlélésére. Egy 80 éves gyertyános-kocsánytalan tölgyesben az 

erdészeti beavatkozások (1) egyenletes bontás, (2) lékvágás, (3) mikrotarvágás, (4) 

hagyásfacsoport, és (5) kontroll állomány voltak. Feltételeztük, hogy a kiegyenlített 

mikroklíma viszonyokra érzékeny epixyl májmoha túlélése korlátozott lesz a jelentős 

záródáshiányt létrehozó kezelésekben, míg az epifiton mohafaj esetében kisebb mértékű 

kezeléshatást vártunk. A két és fél éves megfigyelési időszak alapján az epixyl májmoha a 

kontrollban a lékben és a bontásban mérsékelt túlélést illetve regenerációt mutatott, a 

vágásterületen és a hagyásfacsoportban viszonylag gyorsan kipusztult. Az epifiton mohafaj 

túlélése a másfél éves megfigyelés alatt csupán a tarvágás esetében szorult vissza, 

hagyásfacsoportban enyhe növekedést mutatott, míg a lékben, és a bontásban a túlélésük 

meghaladta a kontrollban mért értékeket . Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a 

gyertyános-tölgyes klímában zárterdei viszonyok mellett is a mikroklíma által korlátozott 

epixyl májmohák igen érzékenyen reagálnak a korona fellazulására, és ez által a párás, 

zárterdei viszonyok megváltozására. Ezzel szemben a párás viszonyokat kevésbé igénylő 

epifiton mohák jobb túlélésre képesek, azonban a vágásterületek mikroklímája e fajokat is 

korlátozza. 
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Abstract 

Within my thesis I describe the conditions and problems of present-day sylvicultural 

methods, clarify what does the naturalness of a forest means, and analyze what effects do 

forest managements have on epixylic (plants that live on decaying wood) and epiphytic 

(plants that live on bark) bryophytes. Then I introduce the experiment I made on bryophytes, 

which is part of a bigger project called "Pilis Kísérlet" (http://piliskiserlet.okologia.mta.hu/). 

Plis Kísérlet is an experimental study, which investigates the effect of forestry treatments on 

forest site, regeneration and biodiversity. 

The experiment I made on bryophytes invastigates the effect of different forest 

management types on the survival of an epixylic liverwort (Lophocolea heterophylla) and 

an epiphytic bryophyte species (Hypnum cupressiforme). Five different management types 

were applied in an 80 years old oak-hornbeam forest: (1) Preparation cutting. (2) Gap 

cutting. (3) Clear-cutting. (4) Retention trees (in the clear-cutting). (5) Control. It was 

hypothesized, that the epixylic liverwort, which is more sensitive to microclimatic 

conditions, will show a more drastic response to the managements than the epiphytic 

bryophyte species. The results showed that the epixylic liverwort survived moderately in the 

control, less in the gap and preparation cutting, and became extinct in the clear-cutting and 

retention tree group. The survival rate of the epiphytic bryophyte became lower only in the 

clear-cutting, and it became higher in the retention tress, gap and preparation cutting 

compared to the control. Based on this research, in oak-hornbeam forests, epixylic liverworts 

are sensitive to the changes of forest canopy and to the humidity of the microclimate. On the 

other hand, epiphytes, which do not require humid conditions, can survive in more habitats, 

but the microclimatic changes of the clear-cuttings confine even these species’ survival. 
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1. Bevezetés és célkitűzés: 

1.1 A téma jelentősége 

Ha a Föld erdeire kizárólag természetvédelmi szemmel tekintünk, akkor felmerülhet 

bennünk olyan gondolat, hogy egy erdei ökoszisztéma számára az volna a legkedvezőbb, ha 

az ember egyáltalán nem végezne drasztikus beavatkozásokat, és ez által nem csökkentené 

az erdős területek méretét, és nem rontaná a minőségét. Ezt az elképzelést azonban lehetetlen 

megvalósítani a Föld összes erdejében, ugyanis az embernek szüksége van a kitermelt fára, 

mint nyersanyagra. Azonban napjainkban a szükséges mennyiségű faanyagot nem 

fenttarható módon állítjuk elő, a Föld erdős területeinek mérete évről évre csökken (1. ábra) 

(https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS/ 2018), az ökológiai túllövés napja 

pedig egyre korábbra tolódik (https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-

overshoot-days/ 2018). 2017-ben ez a nap augusztus 2.-án volt, ami azt jelenti, hogy ebben 

az évben jan. 1-je és aug. 2-a között használtunk fel annyi természeti erőforrást, amennyit a 

bolygó csak egy év alatt tud megújítani. Más szemszögből megközelítve úgy is 

fogalmazhatunk, hogy körülbelül 1,7 Földre lenne szükségünk ahhoz, hogy a mai társadalmi 

viszonyok megtartása mellett hosszú távon, és fenntarthatóan ki tudjuk elégíteni az 

emberiség nyersanyag igényeit. Ha csupán a faanyag előállítására koncentrálunk, akkor 

elsőre egyszerű megoldásnak tűnhet, hogy ültessünk minél több olyan gazdasági erdőt, 

amelyben kizárólag a faanyag hozam hosszú távú maximalizálására törekszünk, sőt akár a 

meglévő erdeinket is átalakíthatjuk ilyen jellegű erdőké. Ez az elképzelés azonban figyelmen 

kívül hagy, egy a fentarthatóság szempontjából szintén nagyon fontos fogalmat, a 

természetességet. 

 

1. ábra. A föld szárazföldi területeinek erdővel borított arányának változása.  
Forrás: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS/. 
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1.2 Egy erdő természetessége 

Egy erdő (vagy bármilyen más élőhely) természetességére nincs univerzális definíció. A 

természetesség felfogható egy 0 és 1 közötti értéknek, ahol 1 egy olyan erdő, amiben a 

természetes folyamatok szabadon érvényesülnek, és az e folyamatok által kialakított 

tényezők uralkodnak, míg 0 ennek a hiánya. Ez azt fejezi ki, hogy egy erdő aktuális állapota 

milyen mértékben hasonlít az adott erdőtársulás természetes viszonyok mellett létrejött 

(többnyire hipotetikus) jellemzőihez az erdő fajösszetétele, szerkezete és funkció 

tekintetében. Erre hazánkban a "TERMERD" projekt keretében dolgoztak ki egy 

módszertant és végeztek országos léptékű felmérést (Bartha és mtsai, 2007). A hazai lombos 

erdők esetében pl. a természetességet csökkenti az idegenhonos fafajok elegyaránya, a 

homogén korszerkezet, az elegyesség és a holtfa hiánya. A természetesség 

meghatározásának egyik módja, hogy a vizsgálni kívánt erdőt összehasonlítjuk egy olyan 

azonos erdőtársulást reprezentáló referencia állománnyal, amelyről tudjuk, hogy már hosszú 

idő óta nem történt benne komolyabb emberi beavatkozás, és megvizsgáljuk az eltéréseket 

a két erdő szerkezetében, és fajösszetételében. 

Arra a triviális kérdésre tehát, hogy a fentarthatóság szempontjából miért lenne előnytelen 

az emberiség számára az összes erdőt gazdasági erdővé alakítani több válasz is adható. 

Egyrészt közvetett negatív hatása is lehet a fa hozamra, ha egy erdő természetessége 

lecsökken, ugyanis az alacsony természetességi állapot, és az abiotikus és biotikus 

erdőkárokra való érzékenység között számos esetben összefüggést mutattak ki. A 

faállomány-összetételükben, és szerkezetükben jelentősebben átalakított erdők sok esetben 

érzékenyebbnek bizonyultak az abiotikus bolygatásokra (Aszalós és mtsai, 2001, 2004). 

Másrészt az alacsony természetességnek az alacsony biodiverzitáson keresztül is előnytelen 

hatása is lehet. Ugyanis ahhoz, hogy egyes ökoszisztéma szolgáltatások minél jobban 

működjenek, szükség van a minél magasabb biodiverzitásra is. Ilyen ökoszisztéma 

szolgáltatás például a talajban zajló lebontás, amelynek működése stabilabb a magasabb 

biodiverzitású élőhelyeken, mivel itt a talajlakó közösségek ellenállóbbak voltak a 

kártevőkkel és a környezeti viszonyok megváltozásával szemben (Mace és mtsai, 2012). 

Továbbá azért is fontos lenne egyes erdőket mentesíteni minden közvetlen emberi hatástól, 

hogy rendelkezésünkre álljanak referencia erdők, melyeket más erdők természetességének a 

meghatározásához használhatunk. De talán a legfontosabb, hogy létrejöjjön a 

faanyagtermelés és az erdők egyéb funkcióinak biztosítása, vagyis a gazdasági hasznosítás 

alatt álló őshonos erdőkben olyan, ökológiailag fenntartható gazdálkodás kialakítása, amely 
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biztosítja a faanyagtermelés igényeit anélkül, hogy csökkentené az erdők védelmi 

rendeltetését (a biodiverzitás és a természetesség fenntartását). Ennek kulcsa, hogy a 

gazdálkodás minél jobban hasonlítson az erdőket természetesen is érő bolygatási elemekhez, 

és fenntartsa és kialakítsa az erdők természetes dinamikája során megjelenő szerkezeti 

jellemzőket. 

 

1.3 Az őserdők és a kezelt erdők 

Az őserdő szigorú értelemben azt jelenti, hogy az erdő teljes mértékben mentes minden 

korábbi és jelenlegi közvetlen emberi hatástól (Varga, 2013). Ilyen erdő Magyarországon 

már nincsen, de világszerte is csak nagyon kis területen maradtak fenn (Varga, 2013), habár 

a referencia erdő szerepét ezek az erdők töltenék be a legjobban. Tágabb értelemben őserdő 

jellegűnek nevezhetjük azokat az erdőket, amelyekben már hosszabb ideje nem történt 

közvetlen emberi beavatkozás (old-growth forests). Az ilyen állományok szerkezetét már 

nagyon régóta alapvetően a természetes folyamatok alakítják annak ellenére, hogy magukon 

viselhetik múltbéli emberi hatások nyomait (Peterken, 1996; Gilg, 2004). A továbbiakban 

az őserdő fogalma alatt ez utóbbi definícióra fogok utalni. Magyarországi erdeink többsége 

ezzel szemben valamilyen kezelés alatt áll, vagy közelmúltbeli kezelésnek köszönhetően 

még nem tudott benne kialakulni őserdőszerű állapot.  

Az emberi hatásoknak rendszeresen kitett, alacsonyabb természetességű erdőket ezzel 

szemben kezelt erdőknek (managed forests) hívjuk. A létrehozott erdőkép alapján, kétfajta 

erdészeti kezeléstípust különböztethetünk meg. Az egyik, a hagyományosnak tekinthető, 

széles körben elterjedt, vágásos erdőgazdálkodás, ami vágásciklusokra épül (véghasználat – 

erdőfelújítás – állománynevelés), emiatt az erdőt alkotó fák azonos korúak és hasonló 

térszerkezetűek – vízszintes (mintázat) és függőleges (szintezettség) tekintetében egyaránt. 

A másik kezelés típus, a jelenleg bevezetés alatt álló, újszerűnek mondható, folyamatos 

erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás (örökerdő-gazdálkodás). Ennek jellemzője, a 

vágásciklusok hiánya, emiatt az erdő fái változó korúak és változatos térszerkezetűek, célja, 

hogy a fakitermelés mellett biztosítsa a folyamatos erdőborítást, és a magasabb 

természetességet (Tímár, 2016). 

Mind ezen ismeretek fényében tehát nem az a releváns kérdés, hogy miért ne egyedül a 

fahozam maximalizálására törekedjünk, hanem az, hogy a gazdasági erdőkben mennyire 

törekedjünk a faanyagtermelés mellett a természetesség megőrzésére is. Hogyan 

biztosítható, hogy a gazdasági erdők hosszú-távon biztosítsák a faanyagtermelés mellett az 
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erdők védelmi és közjóléti funkcióit, valamint az erdőkhöz kapcsolódó ökoszisztéma 

szolgáltatásokat. Ezen kérdések megválaszolásához az ökoszisztéma folyamatok minél 

mélyebb megértése, és minél több élőlénycsoport megvizsgálása szükséges. A "Pilis 

Kísérlet" elnevezésű kutatás, amelyben részt veszek, éppen ezekre a kérdésekre keresi a 

választ.  

 

1.4 A Pilis Kísérlet 

A kutatásom egy nagyobb projekt, a „Pilis Kísérlet” (http://piliskiserlet.okologia.mta.hu/) 

keretein belül zajlik, ami erdei fahasználatok termőhelyre, természetes regenerációra és erdei 

biodiverzitásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A kutatásban olyan fahasználatokat 

alkalmaztunk, amelyek részben a hagyományos vágásos, részben a jelenleg bevezetés alatt 

álló örökerdő gazdálkodás elemei. A kutatási területen nyomon követjük a mikroklíma (fény, 

légnedvesség, léghőmérséklet, talajhőmérséklet), a talajviszonyok (nedvességtartalom, 

tápanyagtartalom), a felújulás, az aljnövényzet és egyes állatcsoportok (futóbogarak, pókok, 

televényférgek) változásait. A természetes regenerációs folyamatok nyomon követése 

mellett, egyes élőlények növekedését kiültetett egyedek nyomon követésével is vizsgáljuk. 

Öt gyakori fafaj csemetéjét (bükk, kocsánytalan tölgy, csertölgy, gyertyán, magas kőris), az 

odvas keltike és hagymás fogasír (üde lomberdei növényeink) egyedeit, a Lophocolea 

heterophylla májmohafaj (korhadéklakó, légnedvességre érzékeny májmoha) és a Hypnum 

cupressiforme (generalista faj, sziklán és fakérgen is előfordul) foltjait ültettük ki a 

különböző kezelésekben. Ez utóbbi két mohafaj túlélésének és növekedésének vizsgálatát 

végeztem a szakdolgozat keretein belül. 

A kísérlet jelentőségét nagyban fokozza, hogy amíg a legtöbb hasonló témájú 

közelmúltbeli kutatás egy egyszeri időpontbeli felvételezés, itt időben elnyújtott (több éves) 

hosszú folyamatokat vizsgálunk. Továbbá gyakorlati ismeretekkel kíván hozzájárulni az 

erdei biodiverzitást fenntartó fahasználatok kialakításához, a főbb fafajok természetes 

felújításához, a klímaváltozás hatásait kompenzáló gazdálkodáshoz. 

 

1.5 Erdőkezelések hatása a mohákra 

A boreális tűlevelű erdőkben a mohák fontos szerepet játszanak az erdő vízháztartásában 

és anyagforgalmában (Pypker, 2006a,b). A lomhullató erdőkben a jelentőségük ugyan 

kisebb, de jelenlétük itt sem elhanyagolható, hiszen hozzájárulnak az erdő biodiverzitásának 
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gazdagságához (Madzule, 2012; Slack, 1977). A mohafajok diverzitását és fajösszetételét 

számos tényező befolyásolja.  

Az epifiton (fakérgen élő) és epixyl (korhadó faanyagon élő) mohák biodiverzitását és 

fajgazdagságát az erdészeti kezelések nagyban befolyásolják (Aude és Poulsen, 2000), 

hatásuk közvetett és közvetlen módon egyaránt érvényesülhet. A közvetlen hatások közé 

sorolhatjuk például, ha eltávolításra kerültek maguk a faegyedek, amin az adott epifiton faj 

élt (Löhmus, 2010), vagy ha a kezelés miatt nincsen jelen az epixyl fajok számára megfelelő 

mennyiségű, vagy korhadási állapotú holtfa. Közvetett hatások közé például a mikroklíma 

megváltozása sorolható (Söderström, 1988).  

A mikroklímát az erdő záródás viszonyai jelentős mértékben meghatározzák. A 

nagymértékű lombkorona-záródáshiányt létrehozó kezelésekben, a hőmérséklet és a 

páratartalom jelentős ingadozásokat mutat, mivel a faállomány kiegyenlítő hatása kevésbé 

érvényesül (Morecroft és mtsai, 1998; von Arx és mtsai, 2013). Ez a vágásterületek esetében 

jobban megfigyelhető (von Arx és mtsai, 2013; Chen és mtsai, 1999). Erre különösen az 

epixyl májmohák érzékenyek, amelyek a humidabb mikroklímát preferálják (Ódor és van 

Hees 2004; McCullough, 1948), ezért nagyobb diverzitásban és gyakoriságban fordulnak 

elő őserdőkben (Söderström, 1988). 

A korhadó faanyag állapota és hiánya szintén az epixyl fajokat veszélyezteti. Az 

őserdőkben a holtfa keletkezése folytonos, emiatt minden korhadási fázisú fa folyamatosan, 

időben hasonló mennyiségben jelen van. Ezzel szemben a kezelt erdőkben a holtfa 

keletkezése nem folytonos, mert az emberi beavatkozásoktól függ: antropogén bolygatások 

(erdőkezelések) során keletkezik egyszerre nagy mennyiségű holtfa. Ennek következtében 

adott időpillanatban nincs jelen az összes korhadási fázisú fa, egyes fázisok akár teljesen 

hiányozhatnak is, a holtfa mennyiségi viszonyai a fahasználatok hatására periodikusak 

(Söderström, 1988). Ez pedig különösen azoknak az epixyl májmoháknak jelent problémát, 

amelyek a faanyagnak csak egy meghatározott korhadási állapotán képesek életben maradni. 

Így ha egy adott korhadási fázis egy nagyobb területről hosszabb ideig teljesen hiányzik, 

akkor a hozzá kapcsolódó epixyl fajok akár regionálisan ki is pusztulhatnak az adott 

területről (Söderström, 1989). 

Az erdőgazdálkodás epifiton és epixyl mohákra gyakorolt hatását különböző térbeli 

léptékekben is értelmezhetjük, megkülönböztetve a táj, faállomány, és faegyed szintjén 

érvényesülő tényezőket (Ódor, 2016).  

Tájléptékben a múltbeli és jelenlegi tájhasználat hatása, a potenciális élőhelyek 

fragmentáltságán keresztül fejti ki hatását. Erre azok a mohafajok érzékenyek, melyek 
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gyenge diszperziós képességekkel rendelkeznek (Ódor és mtsai, 2013). Különösen 

érzékenyek azok a fajok, amelyek a korlátozott terjedési képesség mellett valamilyen aljzatra 

vonatkozóan specialisták is, pl. sok epixyl májmohafaj (Söderström, 1988). 

Faállomány szinten meghatározó egyrészt a fafajok diverzitása – az epifiton mohák 

számára a diverz fafaj kompozíció kedvező (Király, 2014), –  másrészt a korábban már 

említett mikroklíma – a vágásos üzemmódokban ez általában szárazabb, ami az epixyl 

mohák számára kedvezőtlen (Söderström, 1988).  

Faegyed szinten meghatározó tényező a gazdafa faja, pl. nyugat-magyarországi elegyes 

erdőkben a tölgyekhez sok epifiton mohafaj kötődik, míg az erdeifenyőt kerülik (Király, 

2014). Fontos hatás még a fák kora, mérete és dőlésszöge, a legtöbb mohafaj a törzsek alsó 

régióját kolonizálja (Pitkin, 1975). 

 

1.6 A kísérlet bemutatása, hipotézisek 

Dolgozatomban kísérletes körülmények között vizsgáltam az erdőgazdálkodás epifiton és 

epixyl mohák túlélésére gyakorolt hatását. A különböző erdészeti beavatkozások által 

előidézett eltérő mikroklimatikus viszonyokra koncentráltam, a többi korábbiakban 

bemutatott tényező (a szubsztrát minősége és jelenléte) rögzítve lett a vizsgált egyedek 

számára. A kísérlet során az említett két funkcionális csoportot egy-egy kiválasztott 

mohafajjal, a Lophocolea heterophylla – egyenlőtlen levelű májmoha (epixyl) – és a 

Hypnum cupressiforme – ciprusmoha (epifiton) – foltjainak betelepítésével modelleztem.  

A Lophocolea heterophylla szűktűrésű epixyl mohafaj (Anderson 1991), amely késői 

korhadási fázisú faanyagon fordul elő leggyakrabban, de a korai korhadási fázisú holtfán is 

rendszeresen megfigyelhető (Ódor és van Hees, 2004). A korhadéklakó mohák 

előfordulásának a rendelkezésre álló, megfelelő szubsztrát mellett, a humiditás a 

legfontosabb limitáló tényezője (Söderström, 1988). 

A Hypnum cupressiforme opportunista generalista faj (Anderson, 1991), korhadási 

preferencia szempontjából indifferensnek tekinthető (Ódor és van Hees, 2004), a faanyag 

akármilyen korhadási állapotán előfordulhat. A Hypnum cupressiforme tömegességét a 

megfelelő aljzatviszonyok mellett, a fény mennyisége is pozitívan befolyásolja (Tinya és 

mtsai, 2009).  

Azoknál az erdészeti kezeléseknél várható a mohagyepek nagyobb mértékű pusztulása, 

ahol a lombkorona-záródáshiány mértékének köszönhetően, jelentősen szárazabbá válik a 

mikroklíma. Feltételeztük, hogy a két faj túlélését, különböző klímaérzékenységük miatt, 
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eltérő mértékben befolyásolják az alkalmazott kezelések, azaz a Hypnum esetében 

jelentősebb túlélés várható, mint a Lophocolea-nál. Feltételeztük, hogy zárt állományhoz 

képest a nagyobb záródáshiányt kialakító kezelésekben, elsősorban a tarvágásban, kisebb 

mértékű lesz a mohák túlélése, mint a részleges záródású kezelésekben (lék, bontóvágás). A 

hagyásfacsoport esetében feltételeztük, hogy valamilyen mértékben kompenzálja a 

vágásterület kedvezőtlen hatásait.  

2. Anyag és módszer 

2.1 A kutatási terület bemutatása 

A kísérletet a Pilisben, a Hosszú-hegyen, egy közel homogén 40 hektáros, 80 éves 

gyertyános-kocsánytalan tölgyesben végeztük. A terület tengerszint feletti magassága 470-

490 m, az évenkénti csapadékmennyiség 600 – 700 mm, évi középhőmérséklet 9-9,5 ˚C, 

felszínépítő kőzetei mészkő és homokkő, a talaj agyagbemosódásos barna erdőtalaj, illetve 

rendzina (Dövényi, 2010). Az erdőállomány vágásos üzemmódban kezelt 80 éves 

gyertyános-kocsánytalan tölgyes, a felső lombszintjében uralkodó a kocsánytalan tölgy 

(Quercus petraea Matt. (Liebl.)), a fák átlagos átmérője 28 cm, magassága 21 m. Az erdőben 

a gyertyán (Carpinus betulus L.) alkot második lombkoronaszintet, melynek magassága 11 

m, a fák átmérője 12 cm. A lombkorona záródása 80-95%, a cserjeszint gyér, a gyepszint 

borítása kb. 40%, uralkodó faj a bükksás (Carex pilosa Scop.) és az egyvirágú gyöngyperje 

(Melica uniflora Retz.). A projekt az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő 

Zrt. kooperációjában valósul meg. A terepi kísérletben az alábbi öt kezelést alkalmazzuk hat 

ismétlésben, teljes blokk elrendezésben (2. és 3. ábra): 

1. Mikrotarvágás: kb. 0.5 ha-os, 80 m átmérőjű kör alakú tarvágás.  

2. Hagyásfacsoport: kb. 8-12 uralkodó faegyedet tartalmazó (20 m átmérőjű) 

maradványfolt a mikrotarvágásban.  

3. Egyenletes bontás: a felső lombszint kb. 30%-ban, az alsó lombszint 100%-

ban eltávolításra került egy 80 m átmérőjű területen.  

4. Lékvágás: kb. egy fahossznyi átmérőjű, 20 m átmérőjű lék.  

5. Kontroll terület: nem érinti fahasználat a projektben. 
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2. ábra. A kísérleti terület áttekintő térképe a kezelések és a blokkok feltüntetésével. 

Forrás: Kovács és mtsai, 2018 

 

A kezeléseket 2014-2015 telén hajtottuk végre az állományban. Minden kezelésben 

kialakításra került egy 6 m × 6 m területű, kerítéssel körülvett térrész, amely célja a nagyvad-

fajok kizárása, azaz hogy a vadhatásból eredő bolygatást el tudjuk választani a kezelések 

hatásától. A bekerített területeken folyik a beültetett mohák túlélésének, illetve 

növekedésének felmérése, továbbá a kezelések mikroklíma viszonyainak mérése is (fény, 

légnedvesség, léghőmérséklet, talajhőmérséklet), havi rendszerességgel (4. ábra).   
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2.2 Adatgyűjtés 

Minden kezelésben 5 db 1-2 dm2 területű Lophocolea-, és 5 db 0,5-1 dm2 területű Hypnum 

gyep került kihelyezésre az eredeti szubsztráttal (korhadék, illetve fakéreg) együtt. Azaz 

összesen a két faj 150-150 példányának folyamatos nyomon követése zajlik. A mohafoltok 

30 cm magas, 20-30 cm átmérőjű feketefenyő tuskókra lettek felrögzítve (5. ábra).  

 

5. ábra. A) A tuskók elhelyezkedése egy 6 m × 6 m területű elkerített mintaterületen. B) A tuskóra 

rögzített mohák. A kép bal oldalán kipusztult Lophocolea gyep és a szubsztrát maradványa, a kép 

jobb oldalán egy Hypnum gyep látható. 

B 

3. ábra. Az erdőkezelések képei közelről 

Forrás: http://piliskiserlet.okologia.mta.hu/node/7 

4. ábra. Mikroklíma szenzorok 

Forrás: http://piliskiserlet.okologia.mta.hu/node/7 

 

A 
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A Lophocolea heterophylla példányokat 2015.május 7-én gyűjtöttük be horvátországi 

kezelt, nem védett jegenyefenyves-lucos állományban (610-625 m tengerszint feletti 

magasság, 1800 - 2300 mm csapadék/év), majd 2015. május 10. és 15. között kerültek 

kihelyezésre. A Lophocolea külföldről való begyűjtésének oka, hogy Magyarországon nagy 

mennyiségben csak oltalom alatt álló erdőkben állt rendelkezésre, ahonnan ilyen sok egyed 

begyűjtése csak természetkárosítás mellett lett volna lehetséges. A Hypnum cupressiforme 

példányok begyűjtése a kísérleti területen történt (holtfák kérgéről, kéreggel együtt) a 

kitelepítéssel párhuzamosan 2016.03.28 és 2016.04.01 között.  

A mohák túlélésének felvételezését havonta, százalékos becsléssel végeztem. A 

mohagyepeken belül a fehér (elszáradt) és a barna (elrohadt) részeket tekintettem halottnak, 

a zöldeket pedig élőnek, beleszámítva a kihelyezett példányokról a tuskóra lenövő új 

részeket is. A példányokról a kihelyezéskor és minden felvételezés alatt fotódokumentáció 

készült. Ennek jelentősége a korábban kihelyezett Lophocolea esetében volt számottevő, 

ugyanis az idő előrehaladtával az elhalt részek maradványai már nem, vagy csak alig voltak 

láthatóak. Ezekben az esetekben kellett viszonyítási alapként használni a kihelyezéskor 

készült képeket, annak megállapítására, hogy a kiindulási állapotban a Lophocolea milyen 

mértékben borította be a szubsztrátot. A Hypnum esetében ez kevésbé volt szükséges, mert 

a kihelyezett gyepek többsége teljes mértékben beborította az aljzatot, így a növekedés csak 

lefelé és kifelé, a tuskó irányába volt lehetséges. Ezáltal a borítás-növekedés szabad szemmel 

is könnyen megbecsülhetővé vált. A Lophocolea esetében 2015 májusától, a Hypnum 

esetében 2016 áprilisától álltak rendelkezésemre túlélési adatok havi bontásban, a 

feldolgozás 2017. októberi felvételezésig készült el. 

 

2.3 Adatfeldolgozás 

A. Hypnum és Lophocolea borítás adatokat egymástól függetlenül rögzítettem és 

dolgoztam fel. Egy adott időpontban a különböző kezelésekben megfigyelt túlélés mértékét 

varianciaanalízissel elemeztem, az egyes kezelések között eltérések megállapítását Tukey-

HSD többszörös összehasonlítás teszttel végeztem (Reiczigel és mtsai, 2007). A variancia 

analízis keretében a kezelés hatás mellett teszteltem a blokk hatást is. A teljes időszakra 

vonatkozóan lineáris kevert modellel (lme) és általánosított additív modellel (GAM) 

vizsgáltam a túlélés kezelések közötti eltéréseit (Zuur és mtsai 2009), ennek során a kezelést 

tekintettem fix, az egyes időpontokat pedig random faktornak, a kezelés szintjei között 
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szintén Tukey-HSD többszörös összehasonlítást alkalmaztam (Crawley, 2007). Az 

adatelemzést R 3.4.2 szoftverrel végeztem (The R Developement Team 2017), a lineáris 

kevert modellhez az ’nlme’ (Pinheiro és mtsai, 2011), a generalizált additív modellhez a 

’gam’ (Hastie, 2011), a többszörös összehasonlításokhoz a ’multcomp’ (Hothorn és mtsai, 

2008) programcsomagot használtam. 

3. Eredmények 

3.1. A Lophocolea heterophylla túlélése 

A Lophocolea a kitelepítést követően egy jelentős kipusztulási időszakon ment keresztül 

(6. ábra). A kihelyezést követő 3. hónap után a kontrollban a túlélés 20% körüli értéken 

stabilizálódott, a második évben enyhe növekedést mutatott. A lékben és a bontásban a korai 

kipusztulást lassú növekedés követte a második évben, ami új mohatelepek kialakításán 

keresztül nyilvánult meg, melyek egyaránt előfordultak mind a volt szubsztráton, mind a 

tuskón. A vágásterületen és a hagyásfacsoportban a kipusztulást nem követte regeneráció, a 

túlélésük végig 0% körül maradt.  

 

6. ábra. A Lophocolea heterophylla kezelésenkénti átlagos túlélése a kihelyezési állapothoz képest 

az eltelt idő függvényében. A pontok az egyes felvételezési időpontokban mért átlagos túlélést 

jelölik. 

2016 

2017 
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A teljes időszakra vonatkozóan a kezelések eltértek egymástól, mind a kevert modell 

(lme: F = 62.211 ***), mind a GAM modell alapján (GAM: F=31,881 ***) (7. ábra). A 

többszörös összehasonlítás (Tukey-HSD) eredménye azt mutatja, hogy a kontroll mindegyik 

kezeléstől eltért, a többi kezelés esetében pedig csak a lék és a bontás között, illetve a 

tarvágás és a hagyásfacsoport között nem volt szignifikáns eltérés (7. ábra). 

 

7. ábra. A Lophocolea heterophylla túlélésén alkalmazott GAM modell ábrázolása a teljes 

idősorra vonatkozóan. A szaggatott vonalak az egyes kezelések 95%-os konfidencia intervallumait 

jelölik, a pontok pedig az egyes felvételezési időpontokban mért átlagos túlélést. A többszörös 

összehasonlítás (Tukey-HSD)  eredményét a grafikon jobb oldalán látható színes a, b, c betűk 

jelölik, az egyes kezelések közötti p<0.01 szignifikancia szinten való eltéréssel.  

 

Az M1. ábra a Lophocolea túlélését külön-külön mutatja az egyes felvételezési 

időpontokban, az M1. táblázaton pedig az ugyanezen időpontokhoz tartozó statisztika 

eredményei láthatóak (Melléklet). Az M1. táblázat alapján elmondható, hogy a 2015.06.07 

és 2017.04.04 között a kezelések p<0.05 szignifikancia szinten elkülönültek. Azonban ez az 

elkülönülés az idő előrehaladtával egyre jobban gyengült, ahogyan a különböző 

kezelésekben mért értékek kezdtek egyre közelebb kerülni egymáshoz. A blokk hatás egy 

esetben sem volt szignifikáns. 

 

a 

b b 

 

c c 
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3.2. A Hypnum cupressiforme túlélése 

Az Hypnum csupán a tarvágás esetében szorult vissza (8. ábra). A kontrollban a túlélése 

közel változatlan maradt. A lékben, a bontásban és a hagyásfacsoportban pedig még a 

kontrollban mért értékek fölé is emelkedett a túlélésük, azaz a kihelyezési állapothoz képest 

nőtt a gyepek borítása. Ez tipikusan a szubsztrátról a tuskóra történő lenövésen keresztül 

nyilvánult meg.  

 

8. ábra. A Hypnum cupressiforme kezelésenkénti átlagos túlélése a kihelyezési állapothoz képest 

az eltelt idő függvényében. A pontok az egyes felvételezési időpontokban mért átlagos túlélést 

jelölik. 

 

A teljes időszakra vonatkozóan a kezelések eltértek egymástól, mind a kevert modell 

(lme: F = 107.003 ***), mind a GAM modell alapján (GAM: 105.517 ***) (9. ábra). A 

többszörös összehasonlítás (Tukey-HSD) eredménye azt mutatja, hogy egyedül a kontroll és 

a hagyásfacsoport között nem volt szignifikáns eltérés, az összes többi kezelés eltért 

egymástól (9. ábra). 

2017 



18 

 

9. ábra. A Hypnum cupressiforme túlélésén alkalmazott GAM modell ábrázolása a teljes 

idősorra vonatkozóan. A szaggatott vonalak az egyes kezelések 95%-os konfidencia intervallumait 

jelölik, a pontok pedig az egyes felvételezési időpontokban mért átlagos túlélést. A többszörös 

összehasonlítás (Tukey-HSD) eredményét a grafikon jobb oldalán látható színes a, b, c, d betűk 

jelölik, az egyes kezelések közötti p<0.01 szignifikancia szinten való eltéréssel. 

 

Az M2. ábra a Hypnum cupressiforme túlélését külön-külön mutatja az egyes 

felvételezési időpontokban, az M2. táblázaton pedig az ugyanezen időpontokhoz tartozó 

statisztika eredményei láthatóak (Melléklet). A táblázaton látható, hogy a kezelések a 

2016.07.04.-ei időpont kivételével minden esetben p<0,01 szignifikancia szinten eltértek 

egymástól, a blokk hatás pedig egy esetben sem volt szignifikáns. 

 

3.3 A moha borítottság, és a mikroklíma viszonya 

A korábban már említett mikroklíma szenzorok (4. ábra) segítségével mért adatok közül 

a mohák számára legfontosabb mikroklíma változó a vízgőz telítettségi hiány (VPD – vapour 

pressure deficit). Ez egy származtatott mennyiség, ami a levegő páratartalmától és 

hőmérsékletétől függ. A VPD a hatása a mohákon úgy érvényesül, hogy a levegőnek milyen 

erős a szívó hatása egy párolgó felületre – és ez által a növények nedvességtartalmára –, azaz 

minél nagyobb ez az érték, annál könnyebben kiszárad egy növény az adott környezetben. 

a 

b 

  

c c 

 

 

d 
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A 2015 vegetációs időszakában mért adatok alapján (egy évvel az erdőkezelések kialakítása 

után) a kezelések évi átlagos VPD értékei lineáris kevert modell alapján eltértek egymástól 

(F=13.2782, p<0.0001). A kezeléseket egymáshoz képest viszonyítva pedig a tarvágás és a 

hagyásfacsoport tért el leginkább, a kontrolltól (10. ábra) (Kovács és mtsai, 2018). 

Az eddigi eredmények alapján szembetűnik, hogy a lék és a bontás  - melyek VPD értéke 

a legkevésbé tér el a kontrolltól – mindkét vizsgált faj esetében viszonylag kedvezőnek 

bizonyult. Az említett két kezelésben a Lophocolea túlélése meghaladta a tarvágásban és 

hagyásfacsoportban mért értékeket, a Hypnum esetében pedig a lékben és a bontásban mért 

túlélés nagyobb volt a másik három kezelésnél. A 10. ábrán pedig láthatjuk, hogy éppen 

ebben a két kezelésben (a lékben és a bontásban) volt a legkisebb a VPD eltérése a 

kontrolltól. 

 

 

 

 

10. ábra Az egyes kezelésekben mért átlagos vízgőz telítettségi hiány (VPD, kPa-ban megadva) 

értékek kontrolltól való eltérése (2015 vegetációs időszakban). A kezelések rövidítései: T–tarvágás, 

L–lék, B–bontás, H–hagyásfacsoport. A tömött pontok az átlagos VPD értékeket jelölik, a 

függőleges vonalak, a szórást. A piros betűk a kezelések egymás közötti szignifikáns eltérést 

(p=0.05), a csillagozott kezelések pedig a kontroltól való szignifikáns eltérést (p=0.05) jelölik. A 

szürke vízszintes vonal a kontroll null értékét mutatja. 

Forrás: Kovács és mtsai, 2018 

 

Ha a VPD mohákra gyakorolt fontosságát szeretnénk kihangsúlyozni, akkor érdemes 

elemeznünk az átlagos VPD értékeket havi bontásban is (11. ábra). Ugyanis Júniusban, 
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Júliusban és Augusztusban, a tarvágásban, és a hagyásfacsoportban a VPD értékek jóval 

magasabbak az éves átlaghoz képest. Ez időszakban a kiszáradásra érzékenyebb mohák 

(beleértve a Lophocolea heterophylla-t is), különösen ki vannak téve a kezelések által 

kialakult szárazabb mikroklímának. 

 

 

 

11. ábra Az egyes kezelésekben mért átlagos vízgőz telítettségi hiány (VPD, kPa) értékek 

kontrolltól való eltérése (2015 vegetációs időszakban), havi felbontásban. A kezelések rövidítései: 

T–tarvágás, L–lék, B–bontás, H–hagyásfacsoport. A tömött pontok az átlagos VPD értékeket 

jelölik, a függőleges vonalak, a szórást. A piros betűk szignifikáns eltérést (p=0.05) jelölik egyrészt 

a kezelések között, másrészt az egyes hónapok között. 

Forrás: Kovács és mtsai, 2018 

4. Diszkusszió 

Alapjában véve elmondható, hogy a két mohafaj túlélésére állított feltételezések – 

miszerint a mikroklíma változásaira érzékenyebb Lophocolea esetében jelentősebb lesz a 

kezelés hatás, mint a generalista Hypnum-nál – beigazolódtak, az eltérő fahasználatokra 

különbözően reagáltak.  

A Lophocolea érzékenyen reagált, az összes kezelésben visszaszorult a túlélése, még a 

kontrollban is lecsökkent 20% körüli értékre, ami azt jelenti, hogy ezen élőhelyi viszonyok 

között még éppen a klimatikus határterületén helyezkedik el. A lékben, a bontásban, a 

tarvágásban, és a hagyásfacsoportban a kihelyezést követő néhány hónapban a Lophocolea 

túlélése gyorsan csökkent, amíg 0% körüli értéket nem vett fel, ezt követően azonban ez a 
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Az egyes hónapok évi átlagos VPD eltérése a kontrolltól 
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négy kezelés eltérően reagált. A lékben és a bontásban a korai kipusztulást egy lassú 

regeneráció követte, míg a tarvágásban és a hagyásfacsoportban a kipusztulást nem követte 

regeneráció, itt a túlélés végig 0% körül maradt. A korai kipusztulást okozhatta egyrészt 

önmagában az áttelepítés okozta stressz, de ehhez feltehetőleg az is hozzájárult, hogy az 

áttelepítés májusban történt, és az ezt követő nyári hónapokban jellemző szárazabb 

mikroklíma (11. ábra) tovább erősítette a kiszáradás okozta stresszt. 

A Hypnum esetében jóval mérsékeltebb kezelés hatást láthatunk, egyedül a tarvágásban 

történt kisebb mértékű túlélés csökkenés, a kontrollban közel változatlan maradt a 

kihelyezett gyepek borítása, a hagyásfacsoportban gyenge növekedés történt, a lékben és a 

bontásban pedig egy erős növekedést tapasztaltható a kihelyezési állapothoz képest. A 

lékben és a bontásban mért kontrollnál szignifikánsan magasabb értékek azzal 

magyarázhatóak, hogy ezekben a kezelésekben nem vált annyival szárazabbá a mikroklíma, 

hogy ez hátráltassa a Hypnum túlélését, viszont a megnövekedett beeső fény mennyisége 

kedvező hatással volt rá. A Hypnum esetében nem volt a Lophocolea-hoz hasonló kitelepítést 

követő kezdeti drasztikus reakció. Ez magyarázható egyrészt azzal, hogy a Hypnum gyepek 

begyűjtése a kísérleti területen történt a kitelepítéssel párhuzamosan, így jóval kevesebb 

ideig voltak kitéve a begyűjtéssel, szállítással, és kihelyezéssel járó stressznek, másrészt 

azzal, hogy a Hypnum generalista faj lévén jobban bírja a kiszáradást a Lophocolea-nál, ami 

egy specialista májmoha. A mintaterület kontrollnak megfelelő (zárt erdei) mikroklíma 

viszonyai mellett a Hypnum egy gyakori mohafaj, ezzel szemben a Lophocolea ritka (de 

néhány foltját megtaláltuk az állományban). 

Ezek az eredmények egybevágnak más kutatásokkal, ahol kimutatták, hogy a májmohák 

nagyon érzékenyen reagálnak a tarvágásra (Dynesius és Hylander, 2007), és még a 

hagyásfacsoportok sem képesek teljes mértékben megőrizni az érzékenyebb fajokat (Caners 

és mtsai, 2013; Löhmus, 2010) mindkét kezelésben csökkent a fajgazdagságuk. 

Következtetésként levonhatjuk, hogy a Hypnum cupressiforme-hez hasonló generalista 

epifiton mohákat nem veszélyeztetik a faállomány csak részleges megbontásával járó 

erdészeti kezelések, és akár még a vágásterület mikroklíma viszonyai mellett is képesek 

lehetnek a túlélésre. A Lophocolea heterophylla-hoz hasonló specialista epixyl májmohák 

számára a vágásos erdőgazdálkodásban alkalmazott kezelések – egyenletes bontás, tarvágás, 

hagyásfacsoport – a magyarországi gyertyános-tölgyesek klímájában igen kedvezőtlenek, 

mert ugyan a bontásban még képesek voltak a túlélésre, de a vágásos üzemmódban ezt a 

ciklust gyakran a tarvágás követi, ahol ezek a fajok már nem képesek hosszú távon 

fennmaradni. Az örökerdő gazdálkodáshoz tartozó lékvágásban a Lophocloea hasonló 
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módon túl tudott élni, mint a bontásban, azonban a lékvágást itt nem követi további 

beavatkozás, ezért ez a kezelés biztosítja legmegfelelőbben hosszú távon a termőhelyi 

viszonyokat az érzékeny epixyl májmohák számára.  

A természetvédelmi gyakorlat szempontjából fontos megállapítás, hogy az epixyl és 

epifiton mohák számára különböző tényezők meghatározóak. Epifiton mohák számára 

fontos a fafaj diverzitás (Mezaka és mtsai, 2012), epixyl mohák számára fontos a holtfa 

folyamatos jelenléte (Söderström, 1988), és a nagyobb méretű fák meghagyása – mert 

később majd ezekből az elöregedő fákból fog keletkezni (az epixyl mohák számára fontos) 

nagy átmérőjű holtfa (Ódor és van Hees, 2004). Továbbá mindkét funkcionális csoport 

számára fontos a humid mikroklíma (Király és mtsai. 2013), amit például a cserjeszint 

kímélésével vagy csak kis lombkorona-záródáshiányt létrehozó fakitermelési módszerekkel 

lehet biztosítani.    
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5. Melléklet 

5.1 Lophocolea heterophylla 
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M1. ábra. A Lophocolea heterophylla egyedek túlélése az idő függvényében, minden egyes 

felvételezés eredményének külön ábrázolásával, boxplot diagrammal. A kezelések rövidítései: K–

kontroll, T–tarvágás, L–lék, B–bontás, H–hagyásfacsoport. A piros kisbetűk a p<0.05 

szignifikancia szinten való eltérést jelölik (Tukey-HSD többszörös összehasonlítás). 
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 D.f.   Sum Sq.  Mean Sq.  F value   Pr(>F) 

2015.06.07. 
Kezelés      4     27973      6993    20.073   2.26e-07 *** 
Blokk        1       782       782     2.245      0.147     
2015.07.08. 
Kezelés      4     15679      3920    16.687   1.15e-06 *** 
Blokk        1       166       166     0.708      0.409     
2015.08.19. 
Kezelés      4    2510.2     627.6     8.953   0.000143 *** 
Blokk        1      20.9      20.9     0.299   0.589762     
2015.10.23. 
Kezelés      4    1628.7     407.2     3.889   0.0142 * 
Blokk        1       2.9       2.9     0.028   0.8695   
2016.03.11. 
Kezelés      4    1408.0     352.0     6.617   0.000976 *** 
Blokk        1       0.5       0.5     0.009   0.926042     
2016.05.07. 
Kezelés      4    1588.2     397.1     5.883   0.00191 ** 
Blokk        1       2.9       2.9     0.044   0.83632    
2016.06.13. 
Kezelés      4    1980.9     495.2     7.288   0.000545 *** 
Blokk        1      34.2      34.2     0.503   0.484923     
2016.07.04. 
Kezelés      4      1314     328.6     5.358   0.00314 ** 
Blokk        1        15      15.0     0.244   0.62565    
2016.08.23. 
Kezelés      4    1901.1     475.3     3.763   0.0163 * 
Blokk        1      25.8      25.8     0.204   0.6554   
2016.09.28. 
Kezelés      4      1957     489.3     3.198   0.0307 * 
Blokk        1        80      80.2     0.524   0.4762   
2016.11.11. 
Kezelés      4      3111     777.7     3.877   0.0144 * 
Blokk        1         2       2.4     0.012   0.9132   
2017.02.28. 
Kezelés      4      3423     855.7     3.498   0.0219 * 
Blokk        1        19      19.2     0.079   0.7817   
2017.04.04. 
Kezelés      4      3364     840.9     3.006   0.0383 * 
Blokk        1        19      18.8     0.067   0.7975   
2017.05.29. 
Kezelés      4      3178     794.6     2.665    0.057 . 
Blokk        1       107     106.9     0.358    0.555   
2017.07.02. 
Kezelés      4      3435     858.8     2.243   0.0944 . 
Blokk        1       143     143.1     0.374   0.5467   
2017.07.31. 
Kezelés      4      3421     855.4     2.285   0.0897 . 
Blokk        1       129     129.4     0.346   0.5621   
2017.08.28. 
Kezelés      4      2668     667.0     2.030    0.122 
Blokk        1        93      93.4     0.284    0.599 
2017.09.27. 
Kezelés      4      2884     721.1     2.001    0.127 
Blokk        1        92      92.2     0.256    0.618 
2017.11.01. 
Kezelés      4      3079     769.9     2.020    0.124 
Blokk        1        68      67.6     0.177    0.677 

 
M1. táblázat. ANOVA elemzés eredménye a Lophocolea heterophylla túlélésére a különböző 

időpontokban. Az oszlopok rövidítései: D.f.–szabadsági fokok száma, Sum sq.–négyzetösszeg, 

Mean sq.–négyzetátlag, F value–F érték, Pr(>F)–szignifikancia szint 
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5.2 Hypnum cupressiforme 
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M2. ábra. A Hypnum cupressiforme egyedek túlélése az idő függvényében, minden egyes 

felvételezés eredményének külön ábrázolásával, boxplot diagrammal. A kezelések rövidítései: K–

kontroll, T–tarvágás, L–lék, B–bontás, H–hagyásfacsoport. A piros kisbetűk a p<0.05 

szignifikancia szinten való eltérést jelölik (Tukey-HSD többszörös összehasonlítás). 
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 D.f.   Sum Sq.  Mean Sq.  F value   Pr(>F) 

2016.05.07. 
Kezelés      4     594.0    148.51    12.168   1.52e-05 *** 
Blokk        1       1.6      1.56     0.128      0.723     
2016.06.13. 
Kezelés      4     389.0     97.24     6.788   0.000839 *** 
Blokk        1       0.3      0.35     0.024   0.877851     
2016.07.04. 
Kezelés      4     351.3     87.82     2.751   0.0515 . 
Blokk        1       9.9      9.95     0.311   0.5819   
2016.08.23. 
Kezelés      4    1487.5     371.9     5.762   0.00213 ** 
Blokk        1      36.9      36.9     0.571   0.45708    
2016.09.28. 
Kezelés      4      3624     905.9    11.620   2.17e-05 *** 
Blokk        1         6       6.4     0.082      0.778     
2016.11.11. 
Kezelés      4      3220     805.1    12.243   1.45e-05 *** 
Blokk        1        12      12.4     0.188     0.668     
2017.02.28. 
Kezelés      4      3429     857.3     8.597   0.000188 *** 
Blokk        1         6       6.0     0.061   0.807602     
2017.04.04. 
Kezelés      4      3902     975.4     8.854  0.000154 *** 
Blokk        1        15      15.0     0.136  0.715592     
2017.05.29. 
Kezelés      4      5605    1401.3    11.193   2.87e-05 *** 
Blokk        1         4       4.4     0.035      0.853     
2017.07.02. 
Kezelés      4      7568    1892.0     13.10   8.55e-06 *** 
Blokk        1         3       2.9      0.02      0.889     
2017.07.31. 
Kezelés      4      9991    2497.7    17.146   9.1e-07 *** 
Blokk        1         4       3.7     0.026     0.874     
2017.08.28. 
Kezelés      4     13235      3309    16.692   1.15e-06 *** 
Blokk        1        18        18     0.089      0.768     
2017.09.27. 
Kezelés      4     14451      3613    18.248   5.29e-07 *** 
Blokk        1       367       367     1.854      0.186     
2017.11.01. 
Kezelés      4     14131      3533    14.402   3.96e-06 *** 
Blokk        1       252       252     1.027      0.321     

 
M2. táblázat. ANOVA elemzés eredménye a Hypnum cupressiforme túlélésére a különböző 

időpontokban. Az oszlopok rövidítései: D.f.–szabadsági fokok száma, Sum sq.–négyzetösszeg, 

Mean sq.–négyzetátlag, F value–F érték, Pr(>F)–szignifikancia szint 
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NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 Név: Vadas Ákos 

 Neptun azonosító: GX50AB 

ELTE Természettudományi Kar, biológia alapszak 

 Szakdolgozat címe: Epifiton és epixyl mohafajok túlélésének kísérletes vizsgálata  

  különböző erdészeti kezelések során 

 

 

 

A szakdolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

dolgozatom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások 

és idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam. 

 

Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számít: 

– szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; 

– tartalmi hivatkozás a forrás megjelölése nélkül; 

– más személy publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a szakdolgozat leadott nyomtatott példányai és elektronikus válto-

zata szövegükben, tartalmukban megegyeznek.   
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