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•• kéreglakó mohák ökológiai vizsgálta eltérı kéreglakó mohák ökológiai vizsgálta eltérı fafajösszetételőfafajösszetételő és és 
faállományfaállomány--szerkezető erdıkben szerkezető erdıkben 

•• a mohaközösség többváltozós elemzésea mohaközösség többváltozós elemzése

•• predikcióspredikciós modellek az modellek az epifitonepifiton mohaközösség és a faállomány mohaközösség és a faállomány 
közötti összefüggések feltárásáraközötti összefüggések feltárására

•• a gyakorlat számára könnyen kezelhetı háttérváltozók keresése a gyakorlat számára könnyen kezelhetı háttérváltozók keresése ��������
erdıkezelési és természetvédelmi irányvonalak felvetéseerdıkezelési és természetvédelmi irányvonalak felvetése

•• İrségi Nemzeti Park, 35 erdıállományİrségi Nemzeti Park, 35 erdıállomány

•• 30x30 m30x30 m--es kvadrát, legalább 60 cm mellmagassági kerülető fák es kvadrát, legalább 60 cm mellmagassági kerülető fák 
megmintázása 0megmintázása 0--1,5 m magasságig 1,5 m magasságig 

•• mohafajonként borításbecslésmohafajonként borításbecslés

•• elemzés elemzés mitaterületekmitaterületek és faegyedek szintjénés faegyedek szintjén

•• többváltozós módszerek (RDA, CCA)többváltozós módszerek (RDA, CCA)

•• regressziós modellek (általános és általánosított lineáris moderegressziós modellek (általános és általánosított lineáris modellek)llek)

•• háttérváltozóháttérváltozó--csoportok: faállomány összetétele és szerkezete, csoportok: faállomány összetétele és szerkezete, 
erdıállomány szerkezeti szintjei, fényviszonyok, táji viszonyokerdıállomány szerkezeti szintjei, fényviszonyok, táji viszonyok

Eredmények és megvitatásukEredmények és megvitatásuk

Mintaterület szintő elemzésekMintaterület szintő elemzések

Regressziós modellekRegressziós modellek

Kód Együttható elıjele Lefedett variancia (%) F-teszt p 

Tölgy relatív térfogata (ln) + 45.300 56.9 p<0.001 

Fák dbh >50 cm (db/ha) + 2.300 3 p<0.1 

Összes fa (db/ha) - 4.400 5.6 p<0.05 

 
1. táblázat: Az epifiton mohák mintaterületenkénti abszolút borítását 
meghatározó háttérváltozók (általános lineáris regressziós modell, R2=0,73).

Kód Együttható elıjele Lefedett variancia (%) F-teszt p 

Fák dbh 11–20 cm (db/ha) - 23.3 14.6 <0,001 

Fák faj-térfogat Shannon-

diveritása + 20.5 12.9 <0,01 

Faátmérı szórása (cm) + 8.6 5.4 <0,05 

 
2. táblázat: Az epifiton mohák mintaterületenkénti fajszámát meghatározó 
háttérváltozók (általános lineáris regressziós modell, R2=0,46).

Kód Együttható elıjele Lefedett variancia (%) F-teszt p 

Fák faj-egyed Shannon-

diverzitása 
+ 11.900 

8.3 <0,01 

Fák dbh 0–5 cm (db/ha) + 23.100 16.2 <0,001 

Fák dbh >50 cm (db/ha) + 9.100 6.4 <0,05 

Faátmérı szórása (cm) + 5.100 3.6 <0,1 

 3. táblázat: A fakultatív epifiton mohák mintaterületenkénti fajszámát 
meghatározó háttérváltozók (általános lineáris regressziós modell, R2=0,52).

Kód Együttható elıjele Lefedett variancia (%) F-teszt p 

Faátmérı átlaga (cm) + 8.1 4 <0.1 

Erdeifenyı relatív térfogata - 8.3 4 <0.1 

 
4. táblázat: A specialista epifiton mohák mintaterületenkénti fajszámát 
meghatározó háttérváltozók (általános lineárs regressziós modell, R2=0,30).

5. táblázat: A kéreglakó mohaközösség összetétele mintaterületek szintjén (logtranszformált
összborítás, RDA) – VAR=38%

Kód Lefedett variancia (%) F-érték Szignifikancia (p) 

Tölgy relatív térfogata (ln) 13 4,98 0,001 

Fák dbh 11–20 cm (db/ha) 8 3,36 0,001 

Fák dbh 0–5 cm (db/ha) 7 3,24 0,001 

Gyertyán relatív térfogata 5 2,31 0,009 

Fák faj-térfogat Shannon-diveritása 4 1,98 0,027 

 

Bevezetés és célkitőzésBevezetés és célkitőzés

Direkt ordinációkDirekt ordinációk

Anyag és módszerAnyag és módszer

A faállomány változóinak hatása az ırségi A faállomány változóinak hatása az ırségi 
erdık kéreglakó mohaközösségéreerdık kéreglakó mohaközösségére

1. ábra: A kéreglakó mohaközösség összetétele mintaterületek szintjén 
(logtranszformált összborítás, RDA biplot, VAR=38%)
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Fák faj-térfogat Shannon-diverzitása

Gyertyán relatív térfogata

Tölgy relatív térfogata (ln) 

Fák dbh 0-5 cm (db/ha)

Fák dbh 11-20 cm (db/ha)

táji szinten az táji szinten az aggregáltságnakaggregáltságnak nagyobb szerepe van a nagyobb szerepe van a 
fajok terjedésében, mint a faegyed szintő fajok terjedésében, mint a faegyed szintő 
háttérváltozóknakháttérváltozóknak

az az epifitonepifiton mohaközösség faegyedenkénti összetételére legnagyobb befolyássamohaközösség faegyedenkénti összetételére legnagyobb befolyással bír (7. táblázat)l bír (7. táblázat)mintaterületmintaterület

kevesebb fényt enged átkevesebb fényt enged átösszfajszámotösszfajszámot csökkenti (2. táblázat)csökkenti (2. táblázat)második második lombszint lombszint 
(DBH=11(DBH=11--20 cm)20 cm)

humidhumid mikroklímát biztosítmikroklímát biztosítfakultatívokfakultatívok fajszámát növeli (3. táblázat)fajszámát növeli (3. táblázat)újulat (DBH=0újulat (DBH=0--5 cm)5 cm)

ttööbb hely bb hely éés ids idıı ááll rendelkezll rendelkezéésre a sre a kolonizkolonizáácicióóhoz; hoz; 
ididııs, nagy fs, nagy fáák kk kéérge repedezett rge repedezett ��������mikrohabitatokmikrohabitatok

minden modellben szignifikminden modellben szignifikááns, az idns, az idııs, nagy fs, nagy fáák jelenlk jelenlééte nte nööveli az veli az öösszborsszborííttáástst (1. t(1. tááblbláázat), az zat), az 
öösszfajszsszfajszáámotmot (2. t(2. tááblbláázat), valamint  a fakultatzat), valamint  a fakultatíív v éés a specialista s a specialista epifitonepifiton fajszfajszáámot mot is (3is (3. . éés 4. s 4. ttááblbláázat)zat)

mellmagassági mellmagassági 
átmérıátmérı

mohafajok mohafajok fafajpreferenciájafafajpreferenciájafafajdiverzitásfafajdiverzitás növekedésével növekedésével nnıı a fakultata fakultatíív v epifitonokepifitonok fajszfajszááma (3. tma (3. tááblbláázat)zat)

száraz, száraz, oligotrofoligotrof kéreg kéreg �������� kevkevéés nedvesss nedvesséég g éés s 
ttáápanyagpanyag

erdeifenyıerdeifenyı: a bükkhöz képest is kevesebb faj jelenik meg rajta (6. tábláza: a bükkhöz képest is kevesebb faj jelenik meg rajta (6. táblázat), csak az t), csak az acidofilacidofil, fakultatív , fakultatív 
epifitonokepifitonok preferálják (2. ábra), a specialisták kifejezetten nem kedvelikpreferálják (2. ábra), a specialisták kifejezetten nem kedvelik (4. táblázat)(4. táblázat)

mezotrofmezotrof, simább kéreg , simább kéreg �������� sok tsok táápanyag, de panyag, de 
mikrohabitatokmikrohabitatok csak az idcsak az idıısebb fsebb fáák repedk repedééseiben, seiben, 
ododúúibaniban

bükkbükk: kisebb fajszámban jelennek meg rajta az : kisebb fajszámban jelennek meg rajta az epifitonokepifitonok, mint a tölgyeken (6. táblázat), kevesebb faj , mint a tölgyeken (6. táblázat), kevesebb faj 
preferálja (fıleg preferálja (fıleg OrthotrichumOrthotrichum spp. kedvelik,spp. kedvelik, 2. ábra) 2. ábra) 

mezotrofmezotrof, gazdagon barázdált kéreg , gazdagon barázdált kéreg �������� sok sok 
ttáápanyag, sok panyag, sok mikrohabitatmikrohabitat

tölgytölgy: az : az epifitonepifiton mohák tömegességében a legmeghatározóbb: relatív térfogatának nmohák tömegességében a legmeghatározóbb: relatív térfogatának növekedése növeli övekedése növeli 
az az összborítástösszborítást (1. táblázat) (1. táblázat) �������� a nagy borítású  fajok (a nagy borítású  fajok (HypnumHypnum cupressiformecupressiforme, , PlatygyriumPlatygyrium repensrepens, , 

FrullaniaFrullania dilatatadilatata) pozitívan korrelálnak a tölgyek relatív térfogatával (1. ábra)) pozitívan korrelálnak a tölgyek relatív térfogatával (1. ábra), és a faegyedenkénti , és a faegyedenkénti 
fajszámra vonatkozó regressziós modell (6. táblázat) is a tölgyefajszámra vonatkozó regressziós modell (6. táblázat) is a tölgyek esetén jósolja a legnagyobb fajszámotk esetén jósolja a legnagyobb fajszámot

fafajokfafajok

Lehetséges magyarázatLehetséges magyarázatEredményEredményHáttérváltozóHáttérváltozó

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás

Faegyed szintő elemzésekFaegyed szintő elemzések

2. ábra: Az epifiton mohaközösség faegyed szintő többváltozós elemzésének 
eredménye (CCA, VAR=27%). (T=tölgyek, E=egyéb lágy- és keméynlombos
fafajok, GY=gyertyán, B=bükk, EF=erdeifenyı, DBH_cm = mellmagasági 
átmérı cm-ben, ▲=mintaterületek).
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Direkt ordinációkDirekt ordinációk
Változó neve Lefedett variancia 

(%) 

Mellmagassági átmérı (DBH_cm) 0,5 

Fafajok 9,7 

Mintaterületek 17,2 

Összesen 27,4 

 

7. táblázat: Az epifiton mohaközösség összetételét faegyed szintjén meghatározó
háttérváltozók és az általuk lefedett variancia százalékban (CCA, VAR=27%).

Kód Df Együttható Lefedett variancia (%) p (Ch
2
) 

Fafajok 3 T 0.41 25.1 <0.001 

  E 0.06   

  B 0.00   

  EF -0.61   

ln DBH 1 0,52 3.4 <0.001 

 
6. táblázat: Az epifiton mohák  faegyedenkénti fajszámát meghatározó 
háttérváltozók (általánosított lineáris regressziós modell, R2=0,32). (T=tölgyek, 
E=egyéb lágy- és keméynlombos fafajok, GY=gyertyán, B=bükk, EF=erdeifenyı, 
lnDBH=  mellmagasági átmérı természetes alapú logaritmusa).

A szerzık hálásan köszönik mindazok segítségét, A szerzık hálásan köszönik mindazok segítségét, 
akik a terepi akik a terepi minkábanminkában részt vettek, külön köszönet részt vettek, külön köszönet 
illeti ezért Lengyel Gábor Dánielt, illeti ezért Lengyel Gábor Dánielt, TinyaTinya Flórát, Flórát, 
MárialigatiMárialigati Sárát, Mag Zsuzsát, Németh Balázst és Sárát, Mag Zsuzsát, Németh Balázst és 
MazálMazál Istvánt. Istvánt. Köszönet Köszönet azaz İrségi Nemzeti Park İrségi Nemzeti Park 
IgazgatóságánakIgazgatóságának és a Szombathelyi Erdészeti és a Szombathelyi Erdészeti ZRt.ZRt.--
neknek a vizsgálat lehetıvé tételéért. A kutatást az a vizsgálat lehetıvé tételéért. A kutatást az 
OTKA (68218) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj OTKA (68218) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
támogatta. támogatta. 

Az Az epifitonepifiton mohaközösség szempontjából mohaközösség szempontjából 

kívánatos:kívánatos:

•• a tölgy elegyarány növelésea tölgy elegyarány növelése

•• idısidıs, nagy fák jelenléte, nagy fák jelenléte

•• változatos fafaj összetételő erdık változatos fafaj összetételő erdık 

fenntartásafenntartása

Regressziós modellekRegressziós modellek

KövetkeztetésekKövetkeztetések


