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Erdőökológiai

Kocsányos tölgy

kísérletterepi bemutatóia a
Pilisben

Szeptembet 18-án az MTA Ókológiai
Kutatóközpont

(MTA Öx; Ökotogiai os

Bolanikai lntézeténekkutatói, ualamint

a Pilisi Parkerdő Zrt. (PP. Zrt.} szakemberei etdőökológiai kísérletterepi bemutatójáta hívták az étdek!ődóket,
A kísérletiterület a Pilisben, a Pilisszántó község határához taítozó Hosszú-hegyen találhatő, egy 40 hektáros, 70 éves

gyertyános-tolgyes áIlományban, Az

vte Öx

zt. közös kutatása kísérletesen vizsgálja a különböző erdőművelési eljárások termőhelyre, regenerációra és erdei biodiverzitásía 1yakorolt hatását. A műszerekkel ellátott
vizsgálati terület kialakítását a Magyar
és a pp

Tudományos Akadémia infrastruktúra-

fejlesztési támogatása tette lehetővé, a
kutatás folytonosságát pedig egy OTKA
(1 11

8B7) páIyázat l>iztosítja.

O1yan erdészeti beavatkozásokat
r.,izsgálnak, amelyek részben a hagyo-

trrányos vágásos, részben a jelenleg bezetés alatt áIIő őr öker dő - gazdá]kodás
elemei. 201,4-ben a rnég érintetlen á11ományban rögzítették a kiindulási állapotokat, a fahasznáIatokra 2014/2075
telen került sor. ot kezelest ralósítanak
rneg hat ismétlésben, blokk elrendezésben. azaz hat területi egyseglren szerepel lnindegyik bcavatkozás: tarvágás
(fé1 hektár); 1ékvágás (20 nréter átmérő), lragyásfácsopoít (a tarvágáson be1ü1, 20 métef áíméí6),fokozatos felúlítóvágás-egyenletes bontása (fét hektár),
ve

érintetlen kontro11 állomány.

Á kezelésekben nyornon követik a
mikroklíma (fény, relatív páratartalom,
léghőmérséklet,talaihőmérséklet), a talajviszonyok (nedvességtaítalom, tápanyagtartalom), a felújulás, az allnövényzet és égyes állatcsopofiok (futóboga-

rak, pókok, televényférgek)v áltozásatt.
A természetes lo1yamatokat elkerített és
keítésnélküli mintanégyzetekben vizsgá\ák, így a vadállomány hatása elváIaszthatő Iesz a kezelésekétól.
.A természetes folyamatok rnellett
egyes fafajok (bukk, cser, kocsányalan
tölgy, gyertyán, magas kőris) és |ágyszárúak beültete tt példányatn egyedi megfi-

gyeléseket is végeznek. A kísérletgyakorlati ismeretekkel kíván hozzájáruIni
az ercJei biodiverzitást ferrntartó fahasználatok kialakításához, a főbb fafajok
természetes felűjításához, a klímaváltozás hatásait ellensúlyozó gazdáIkodáshoz. Az MTA ÖK és a PP. Ztt. áItalkoordtnált vizsgáIatba bekapcsolódott a Ny,u€]at-magyalofszági Egyetem KÖrnyezetés Fölcltudományi Intézete és az MTA

ATK Növénl,wédelmi Kutatóíntézete

is.

A kb. 60 fő részvételével1ezajlott bemutatón legnagyobb létszámban a kutatásban érintett két szer-vezet (MTA ÖK
és PP. Zrt,), valarrrint a területileg ílletékes Duna-Ipoly Nernzeti P ak lgazgatőság munkatársai vettek részt, de szép
számmal képviseltették magukat a kutatás iránt érdeklődő más intézmények-

ben (NYME, NAIK ERTI, SZIE, Mecsek-

erdő Zn., SEFAG Zfi., §7§(/F) dolgozó

kutatók és gyakorlati szakemberek is.
A kísérletet ismerlető tájékoztatő tábla rnellett először Farkas viktor, a pllisszentkereszti Erdészet vezetője köszöntette a résztvevóket, majd dr. Ódor
Péter tutdományos főmunkatárs és Kouócs Bence PhD-hallgató (ELTE, MTA
ÖK) mutatták be a kísérlet céljait és
módszereit. Ezt követően, az egyes kezeléseket bejáwa a vendégeknek és a
kutatás résztvevőinek lehetőségük nyílt
rnegvitatni a vtzsgáIat részleteit. A jó
hangulatú és szakmailag igen tartalmas
terepbejárás után a Pilisszentkereszti
Erdészet a SomJregyi Turistaház előterében látta vendégtil a résztvevőket.
Lzúton szeretnétn az MTA ÖX Öt<ológiai és Botanikai Intézet nevében
megköszönni a vendégeknek a részvételt és a remélhetőleg hosszír távon
fenntartandó kutatást segítő javaslataikat, valamint a Pílisszentkereszti ErdéSZet munkatársainak a jó szeruezést és a
szíves vendéglátást.

Dr. Ódor Pétef,
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