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Absztrakt:

Az epifiton moha és zuzmóközösség faji-összetételét és diverzitását meghatá-
rozó környezeti változókat vizsgáltuk az Őrségi Nemzeti Park idős, elegyes er-
deiben, mind a faegyedek, mind a faállomány léptékében. A faállomány léptéké-
ben a potenciálisan ható háttérváltozók az alábbiak voltak: fafaj-összetétel, faál-
lomány szerkezet (fák méret szerinti megoszlása, cserjeszint, holtfa), mikroklíma
(hőmérséklet, páratartalom, fény), táji és történeti jellemzők. A faegyedek szint-
jén a fafaj, faméret és a fény hatását vizsgáltuk.

A két közösség fajgazdagsága szoros pozitív korrelációt mutat. Mindkét kö-
zösség esetében az állomány léptékű tényezők fontosabbnak bizonyultak és táji
és a történeti változóknál. Meghatározónak bizonyult a fafaj összetétel és a ma-
gas a fafaj diverzitás: a mohák esetében a tölgyek, a zuzmók esetében a tölgyek
és a gyertyán szerepe a legjelentősebb a biodiverzitás szempontjából. Mindkét
közösség esetében a cserjeszint jelentős mértékben növeli a fajgazdagságot.
Eltérés a két közösség között, hogy a zuzmók preferálják a heterogén fényviszo-
nyokat, míg a mohák érzékenyebbek a kiegyenlített erdei mikroklímára és a fák
méretére.

Az eredmények azt mutatják, hogy az epifitonok nagyon érzékenyen reagál-
nak a gazdálkodás hatásaira. Ezek alapján az alábbi erdőgazdálkodási, termé-
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szetvédelmi javaslatok fogalmazhatók meg az epifiton biodiverzitás szempontjá-
ból: (1) magas fafaj diverzitású, elegyes állományok fenntartása; (2) az erdőkben
a lombhullató fafajok dominanciájának biztosítása (mérsékelt fenyő eleggyel);
(3) a nagyméretű fák folyamatos jelenlétének biztosítása; (4) a cserje és újulati
szint folyamatos jelenléte; (5) heterogén erdei fényviszonyok biztosítása. Megál-
lapítható, hogy az epifiton közösségek szempontjából a folyamatos erdőborítást
fenntartó szálalás kedvezőbb körülményeket biztosít, mint a vágásos üzemmód.

A kutatást az OTKA (79158), az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága és az
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta.
  


