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A dunabogdányi Vadaskert vegetációtérképe 
Hock Ferenc, III. évf. biológia-környezettan tanár 

Témavezető: Dr. Tóth Zoltán adjunktus 

I.   Bevezetés 

I. Bevezetés – Történeti áttekintés I. Bevezetés – Történeti áttekintés 

1849-től sokakat foglalkoztat a bánya 

I. Bevezetés – A Vadaskert I. Bevezetés – Geológiai áttekintés 
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-Milyen vegetációtípusok vannak jelen ma a Vadas- 

kert területén? 

 

- Hogyan változott az egyes területek növényzete a 

szőlőművelés felhagyása után? 

 

- Vannak-e olyan területek, melyeken a vegetációtípus 

a vizsgált időintervallumban nem változott? 

 

 

A vizsgálat célja 

II.   Anyag és módszer 

II. Anyag és módszer II. Anyag és módszer – alkalmazott programok 

ESRI Arc View GIS 3.1  

 – a térképrajzoláshoz 

ERDAS Imagine 8.6  

 – az alaptérképek geokódolásához  

II. Anyag és módszer II. Anyag és módszer 
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III.   Az eredmények értékelése 

III. Eredmények 

A legnagyobb kiterjedésű társulás-típus: a tölgyesek 

III. Eredmények 

A legnagyobb kiterjedésű társulás-típus: a tölgyesek 

III. Eredmények 

Felhagyott szőlő helyén kialakult száraz gyep 

III. Eredmények 

Felhagyott szőlő helyén kialakult száraz gyep 



4 

III. Eredmények 

Üdébb gyepfoltok 

III. Eredmények 

Félszáraz irtásrétek 

III. Eredmények 

Faültetvények, idegenhonos fajok által dominált és/vagy 

degradált élőhelyek 

Telepített erdeifenyves 

III. Eredmények 

Akácos 

Faültetvények, idegenhonos fajok által dominált és/vagy 

degradált élőhelyek 

III. Eredmények 

Taposott gyomnövényzet 

Faültetvények, idegenhonos fajok által dominált és/vagy 

degradált élőhelyek 

III. Eredmények A vadtúltartás hatása 



5 



6 

A vegetáció változása 

IV.   Összefoglalás, kitekintés 

- A szőlőművelés felhagyása után védett fajokban gazdag 

másodlagos gyepek jöttek létre, melyeket ma a kaszálás és 

a vadrágás tart fenn. 

 

- A létrejött gyepek fokozatosan cserjésednek, helyüket a 

potenciálisan eredeti tölgyesek veszik át. 

 

- A vegetációban a Vadaskert lezárásától kezdődően a vad- 

túltartás komoly károkat okoz, és hozzájárul több idegen- 

honos faj spontán terjeszkedéséhez is. 

 

Összefoglalva: 

- Az ’50-es években betelepített erdeifenyő állománya foko- 

zatosan visszaszorul, helyén gyertyános-tölgyes alakul ki. 

 

- A jelenleg megtalálható tölgyesek nagyrésze homogén 

egykorú telepített állomány. 

 

- A Len-hegy csaknem teljes területén a vegetációtípus a 

vizsgált időintervallumban (1783-2006) nem változott, de 

a korábbi erdőművelés és a jelenlegi vadtúltartás miatt ter- 

mészetesnek ez sem tekinthető. 

 

Összefoglalva: 
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Szükséges a cönológiai felvételezés folytatása, melynek 

segítségével:  

 

   - pontosabb képet kapunk az egyes foltok jelenlegi álla- 

potáról; 

 

   - leírható lesz a már korábban és az újonnan beerdősült 

területek fajkészlete közötti különbség; 

 

   - pontosabb képet kapunk az idegenhonos fajok által 

dominált élőhelyek változásáról. 

 

Ezekhez elengedhetetlen a tájtörténeti adatok összegyűjtése! 

  

 

Kitekintés 

Köszönöm a figyelmet! 


