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ORTMANN-NÉ AJ KAI, A. – MORSCHAUER, T.:  Habitat map of study area of Biodiversity Day near Porva

(Central Hun ga ry)

Abstract: During the 2008 Biodiversity Day around Porva village (Northern Ba kony, middled moun-

tain reg ion, mesophilous forest zone) 17 habitat types were found. Wes tern, mo re natural part of study

area is covered by hornbeam-oak and beech forests and alder groves, with small fragments of aci-

dophilous beech and ravine forests. Hó dos-ér valley and the surrounding hillslopes are covered by sec-

ondary wet meadows and dry grasslands with a narrow gallery of willows and alders along the stream. 
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Be ve ze tés

Egy táj, vagy táj rész let faj gaz dag sá ga je len tõs mér ték ben függ a ben ne elõ for du ló élõ -
he lyek (habitatok) sok fé le sé gé tõl. E diverzitásnak is több fé le ele me mér he tõ, leg egy sze -
rûbb az élõ he lyek szá má nak meg adá sa egy meg fe le lõ élõ hely osz tá lyo zá si rend szer alap ján
(STANDOVÁR & PRIMACK 2001). Az élõhely-diverzitás fel mé ré se egy szé les ská lá jú ta xo nó -
mi ai diverzitás vizs gá lat szá má ra fon tos háttérinformációkat tar tal maz.
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Vizs gá la ti te rü let és mód szer

Porva köz ség a Du nán tú li-kö zép hegy ség ben, a Bakonyvidék kö zép táj Észa ki-Ba kony
kistájcsoportjához tar to zó Ba ko nyi-kis me den cék egyi ké ben, a ve ge tá ci ós táj be osz tás sze rint
a Ke le ti-Ba kony kis táj ban fek szik (KI RÁLY et al.2008). A po ten ci á lis ve ge tá ció ZÓ LYO MI

(1989) tér ké pe sze rint szubmontán gyer tyá nos-töl gye sek és bük kö sök. A kis me den cék
kultúrtáj-szigeteket ké pez nek az egyéb ként túl nyo mó részt er dõk kel bo rí tott Ba kony ban,
természetközeli nö vény ze tük kö ze pe sen gya ko ri kép vi se lõi a haj da ni er dõk – bük kö sök,
gyer tyá nos ko csány ta lan töl gye sek, éger li ge tek ma rad vány folt jai (K5, K2, J5), õs ho nos fa -
fa jú te le pí tett er dõk (RC) és töb bé-ke vés bé fel ha gyott, cser jé se dõ (P2a, P2b) vagy szán tó -
kon re ge ne rá ló dó (OB, OC) gye pek (E1, E2)  ké pe zik. Rit kán szik la- és szur dok er dõk
(LY1, LY4), ir tás ré tek (H4), és a völgy al jak ned ves élõ he lyei (B2, B4, B5, D34, RA, RB,
K1a) és ha gyo má nyos gyü möl csö sök (P7) is elõ for dul nak (BÖLÖNI és BAUER 2008).

A Ba kony fló rá já val leg töb bet Bauer N. és Ga lam bos I. (rész le te sen lásd a kö vet ke zõ
cikk ben), ve ge tá ci ó já val leg ko ráb ban PILLITZ (1908, 1910), majd FE KE TE (1964), egyes nö -
vény tár su lá sa i val Kevey B., Borhidi A. (KEVEY és BORHIDI 2001, 2002, KEVEY 2004, 2005)
és Bauer (BAUER 2006, BAUER és KE NYE RES 2006) fog lal koz tak. 

A Biodiverzitás Nap ku ta tá si te rü le tét a MÉ TA fel mé rés (MOL NÁR et al. 2007,
www.novenyzetiterkep.hu) so rán is Bauer N. mér te fel (Kvad rát azo no sí tó: 8672.4. érin tett
hat szö gek: G07, H07, F08, G08, F09, G09, H09, I09) 

A 3. Ma gyar Biodiverzitás Nap 2 na pos te re pi fel mé ré se so rán (2008. jú ni us) a szer zõk
1:25 000 mû hold fel vé telt alap nak hasz nál va te re pi be já rás alap ján ké szí tet tek élõhelytérkép
váz la tot (1. ábra). Az el kü lö ní tett egy sé gek és az élõ he lyi ada tok gyûj té se és do ku men tá lá -
sa a MÉ TA fel mé rés mód sze rét, élõ hely-ka te gó ri á it kö vet ve (MOL NÁR et al. 2007) tör tént.
Az élõhelyfoltokat a he lyi sa já tos sá gok ki eme lé sé vel mu tat juk be. 

Ered mé nyek

A MÉ TA adat bá zis sze rint (www.novenyzetiterkep.hu, BAUER ada tai) a vár ha tó élõ he -
lyek, és dõl ten a Biodiverzitás Nap so rán meg ta lált újab bak: 

Természetközeli élõ he lyek (7)
B1a Nem tõ zeg kép zõ ná da sok, gyé ké nye sek és tavikákások
B5 Nem zsombékoló magassásrétek
J5 Éger li ge tek
K2 Gyer tyá nos-ko csány ta lan töl gye sek 
K5 Bük kö sök
K7a Mész ke rü lõ bük kö sök (frag men tum)
LY1 Szur dok er dõk (frag men tum)

Antropogén természetközeli élõ he lyek (8)
D34 Mo csár ré tek
E1 Fran cia per jés ré tek (fel ha gyott le ge lõ)
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1. áb ra: A porvai Biodiverzitás Nap min ta te rü let élõhelytérképe
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H5a Kö tött ta la jú sztyep ré tek (tö re dék lösz mély út sze gé lyé ben)
P2a Üde cser jé sek
P2b Töviskes (szá raz) cser jé sek
RA Õs ho nos fa fa jú fa sor ok: éger-fûz (pa tak mel lett) és szá raz fa sor (út szé len)
RB Pu ha fás pi o nír és jel leg te len er dõk (ége res, fü zes)
RC Ha zai fa fa jok ból ál ló jel leg te len, pi o nír jel le gû er dõk: kõ ri ses, nyí res

Le rom lott élõ he lyek (2):
OB Jel leg te len üde gye pek 
OC Jel leg te len szá raz gye pek (fel ha gyott szán tó Dactylis glomerata gyep je (va ló szí nû ve -

tett))
RC Ha zai fa fa jok ból ál ló jel leg te len, táj ide gen er dõk: te le pí tett feny ves

A te rü let MÉ TA adat bá zis ban ta lál ha tó élõhelylistája (BAUER 2004,
www.novenyzetiterkep.hu) a rész le tes be já rás nak kö szön he tõ en kis te rü le tû élõ he lyek kel:
ná das (B1a) és na gyon fragmentális élõ he lyek kel: szá raz gye pek (H5a), szur dok er dõ LY1),
va la mint má sod la gos élõhelytípusokkal (RA, RB, RC, OB, OC) bõ vült. 

Na gyobb te rü le ti egy sé gek élõ he lye i nek, élõhelykomplexeinek rész le tes jel lem zé se

1. Hó dos-ér mel let ti er dõ tömb
A fa lu tól nyu gat ra, a Hó dos-ér mel let ti er dõk õr zik leg épeb ben az ere de ti kö zép hegy sé -

gi ve ge tá ci ót: a pa ta kok men tén éger li ge te ket, a hegy ol da la kon mezofil er dõ ket ta lá lunk. 
A Hó dos-ér tõl észak ra fek võ er dõ ös  sze füg gõ, idõs ál lo mány. Túl nyo mó részt gyer tyá -

nos-töl gyes (K2), a pár hu za mo san so ra ko zó mély horhosvölgyekben ki sebb bük kös ál lo má -
nyok kal (K5), a hor ho sok al ján szivárgóvizes fol tok kal. 

A pa tak tól D-re fek võ Zsi dó-er dõ ben ke ve sebb a természetközeli ál lo mány. A hegy ol -
dal É-i fek vé se mi att itt a bük kös (K5) a jel lem zõbb, de az idõs ál lo má nyok vá gás ra elõ ké -
szí tet tek, erõ sen deg ra dált gyep szint tel, elõ re ve tít ve, hogy ez az élõ hely a kö zel jö võ ben
meg szû nik. A pa tak mel let ti me re dek, ki sa va nyo dó ol da la kon ki sebb mész ke rü lõ bük kös ál -
lo má nyok (K7a) is meg je len nek.

Ezen a ré szen te le pí tett erdeifenyvest (RC), kõ ri sest és nyí rest (RB) is ta lá lunk. A völ -
gyek ol da lá ban hár sas, páf rá nyos szur dok er dõ (LY1), al já ban a szivárgóvizes ré sze ken na -
gyon ki csi éger li get-frag men tu mok (J5) ta lál ha tók. Az egész D-i tömb ben erõs a vad já rás. 

2. Völgy al ji gye pek
Az er dõ töm böt el hagy va a Hó dos-ér mel lett te le pí tett, gyo mos alj nö vény ze tû ége rest (RB)

ta lá lunk, ami lej jebb pa tak kí sé rõ fa sor rá (RA) kes ke nye dik, majd a fa lu ha tá rá ban is mét ki szé le -
se dik, szép, természetközeli, sá sos alj nö vény ze tû fü zest (RB) al kot va.  A pa tak men tén to vább -
ha lad va a völgy al ján – a domb vi dé ki fal vak ha gyo má nyos táj hasz ná la tá nak meg fe le lõ en – má -
sod la gos gye pe ket, töb bé-ke vés bé hasz nált mo csár ré te ket (D34) ta lá lunk. A gye pe ket a fa lu hoz
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kö ze lebb esõ ré szen ka szál ják, a fa lu alatt, at tól É-ra erõ sen le gel te tik, az utób bi ál lo má nyok deg -
ra dál tak, faj sze gé nyek. A ka szált gye pek az ép pen még le nem ka szált ré szek fel mé ré se alap ján
fajgazdagok, ér té ke sek. A pa tak men tét fü zes fa- és cser je sor (RA, P2a) kí sé ri vé gig. 

3. Hor ho sok kal szab dalt, gye pes domb ol da lak
A min ta te rü let ke le ti ré szén a dom bok er dõ it már ki ir tot ták, he lyü ket szán tók, má sod -

la gos gye pek (domb vi dé ki le ge lõk, ka szá lók, E1), és szán tók ból re ge ne rá ló dó gye pek (OC)
fog lal ták el. A mély utak sze gé lyén ap ró szá raz gyep-frag men tu mo kat (H5a) is ta lál tunk. A
mû ve lés re al kal mat lan hor ho sok ban szur dok er dõ-tö re dé kek (LY1) ma rad tak fenn. 

A domb ol da li mezofil gye pe ket (E1) ko ráb ban le gel tet ték, ma en nek hi á nyá ban cser jé -
sed nek (P2b), er dõ söd nek, fol tok ban gyo mo sod nak is. Sú lyos ká ro kat okoz a motokrossz.
Iga zi szá raz gye pek csak na gyon kis fol tok ban, a lösz be vá gó dott mély utak sze gé lyén ta lál -
ha tók, je lez ve, hogy kö zép hegy sé gi, mezofil er dõk övé ben já runk. 

A völgy ke le ti ol da lá nak két hor ho sa kö zül az észa kab bi nö vény ze te ér té kes, a dé li sok -
kal deg ra dál tabb.  A nyu ga ti ol dal hos  szú, éger li ge tes hor ho sá ról kü lön szó lunk. 

4. Ége res hor hos
A min ta te rü let észa ki ré szén ta lál ha tó hos  szú hor hos al ján jel leg ze tes pa tak men ti éger li -

get (J5) hú zó dik, fõ leg magassásos (B5) alj nö vény zet tel, a nyíl tabb he lye ken domb vi dé ki ma -
gaskórosokkal (D6). A hû vös élõ he lyet ked ve lik a va dak, sû rû vad csa pás ok há lóz zák be, több
da go nyát is lát tunk. A hor hos ol da la it a zo ná lis gyer tyá nos-töl gyes tár su lás (K2) bo rít ja. 

Ös  szeg zés

A porvai Biodiverzitás Nap so rán a min ta te rü le ten 2008. jú ni u sá ban 17 élõhelytípust
azo no sí tot tunk. Az ere de ti er dõ ve ge tá ció kép vi se lõi a gyer tyá nos-töl gye sek, bük kö sök,
éger li ge tek és szur dok er dõk; a Hó dos-ér men tén ége res, fü zes fa sor és má sod la gos mo csár -
ré tek, kis ná das és magassásos fol tok, a domb ol da la kon ka szá lók jel lem zõk. A te rü let nyu -
ga ti ré sze és a pa tak kí sé rõ ége re sek jó ter mé sze ti ál la po tú ak, a töb bi te rü let kö ze pe sen deg -
ra dált (te le pí tett er dõk, túl le gel te tett, il let ve fel ha gyott gye pek). 
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