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Az erdővédelmi kutatás — az erdőre ható káros tényezők sokféleségét felismer
ve — szerte a világon el kellett, hogy jusson egy olyan új szakaszba, amikor te
vékenységét, eredményességét mindenekelőtt szintetizálóképessége határozza meg. 
Nagyon sokan, sokféle módon és különböző helyeken foglalkoznak ma az erdő
védelem részproblémáival. Ezek a kutatások sokat veszíthetnek értékükből, ha 
nem épülnek be egy komplex rendszerbe, nem kapcsolódnak más részeredmények
hez. Eddigi eredményeink a szaksajtóban, a kutatási jelentésekben és a megrendelő 
gazdálkodóknak készített zárójelentéseinkben a szakközönség rendelkezésére állnak. 

Az alapkutatások eddig sem voltak kellő arányban képviselve, és az egyre szű
külő költségvetési támogatások rákényszerítik a kutatóhelyeket a gazdálkodók ál
tal finanszírozott alkalmazott kutatásokra. Nagyon rövid idő alatt eljuthatunk 
oda, hogy hiányozni fognak a biológiai alapok és így a felépítmény is veszélybe 
kerül. 

A jövőben tervezett erdővédelmi kutatómunka szervesen beleilleszkedik az „erdő
védelem komplex rendszerébe": 

— Aktív közreműködés az ERSZ által kialakítandó, 4X4 km-es mérőhálózat 
működtetésében, ide kapcsolva a 23 erdészeti fénycsapda- és a figyelő-jelző 
szolgálat adtaiból készített prognózisokat Az erdőfelügyelőségek hatósági köz
reműködésével lehetővé válik a rendszer pontosabb és megbízhatóbb műkö
dése. 

— Mintegy 60—100 db etalonállomány kijelölése (16X16 km), ahol évente (és 
részben 5 évente) ökológiai adatgyűjtés történik, többek között az egészségi 
állapotra vonatkozóan is. 

— 5 db ökológiai bázisterület kiépítése az UNESCO ökoszisztéma-hálózathoz, csat
lakoztatva. 

— Folytatjuk a KTT hervadásos megbetegedésének vizsgálatát (trendvizsgálat, 
mikológia, entomológia). 

— KST-állományok egészségi állapotát befolyásoló tényezők vizsgálata. 
— Felállítottuk az alapkutatási szinten üzemelő mikorrhiza-laboratóriumot. és itt 

elsősorban a tölgyekhez kapcsolódó vizsgálatokat tervezünk. 
— Keressük a biológiai védekezési módszereket. 
— Tovább vizsgáljuk az erdei- és feketefenyvesekben kialakuló kárláncolatokat. 
— Többet kívánunk foglalkozni a bükkel. 
— Meggyőződésünk, hogy az erdővédelem szerves része a gyomirtás. Ezért a jö

vőben fejleszteni kívánjuk az ilyen irányú kutatásokat, a kapacitások bőví
tésével. 

— Folyamatosan elemezzük a tömegszaporodásra hajlamos rovarfajok populá
cióit és kiterjesztjük figyelmünket néhány „elfelejtett" kártevőre is, pL: cse
rebogarak, FF-ágelhalás, Dendrolimus pint stb. 

ALFÖLDI AKÁCOSAINK, NYÁRASAINK ERDŐVÉDELMI HELYZETÉRŐL 
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Akácosaink és főleg nyárasaink alföldi viszonylatban azzal jellemezhetők leg
találóbban, hogy kultúrerdők. Bár az akácot Vadas szerint 1710—1720 között 
hozták be Magyarországra, azóta majdnem őshonos lett. Mind az akác, mind 
a nyár csak monokultúraként termeszthető nálunk. Így egyesek szerint ez a 
két fafaj inkább ipari ültetvény, mint erdő. Bárminek tekintjük e két, állo
mányt alkotó fafajt, egészségi állapotával akkor is foglalkoznunk kell. Sőt, 



mivel ezek a monokultúrák nem rendelkeznek az igazi erdőket alkotó elegyes, 
többszintű erdőtársulások adta biológiai védelmi rendszerrel, így a járványok, 
vírusok, gombák és rovarok támadásainak jobban ki vannak téve. 

A tavaly júniusban nálunk járt amerikai erdész szakemberektől tudjuk, az 
amerikai földrészen az 1930-as években az akácosokat olyan nagymérvű ro
varkárosítás érte, hogy az állományok megtizedelődtek. A faj termesztése és 
kutatása teljesen visszaszorult. Most, a rövid vágásfordulójú termesztés gaz
dasági megfontolásai miatt és egyéb termesztési célból vették újra elő. Velünk 
egyezően állapították meg, hogy 

a magyar akácerdők egészségi állapota jó. 

A mi kötelességünk ennek az állapotnak a megőrzése. Európa összes álla
mainak nincs annyi akácerdeje, mint hazánknak. Többek között ez is magya
rázza, hogy az akác fafaj jelentős szerepet tölt be a magyar erdőgazdálkodás
ban. Az évente kitermelt fatömeg a 18%-os területi arányt is meghaladja. Ez 
még jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy jó minőségű akácosaink Zala, 
Tolna, Somogy, Baranya megye egyes foltjain kívül 80%-ban az Alföldön 
találhatók. 

A meglévő akácállományaink az Alföldön eléggé heterogének. Az eredeti 
származási anyag már felderíthetetlen. Az alföldi körülmények között helyt-
állló akácállományok között az elmúlt 270 évben nyilván végbement egy sze
lekció, ami értékálló populációkat hozott létre. Ez eredményezte, hogy az ame
rikai nemesítők az akác őshazájából ilyen érdeklődést tanúsítanak a magyar
országi fajták és populációk iránt. Az alföldi termőhelyeinken a kiváló mi
nőségű akácállományok tovább szaporítása a feladat. A Nyírség Erdőgazda
sági Táj olyan akácállományokkal rendelkezik, és olyan genetikai értéket 
képvisel, amit meg kell menteni az utókornak. A guthi, baktai stb. állomá
nyok, populációk 

genetikai potenciálját nem szabad feláldozni 6—8 fajra zsugorított vegetatív sza
porítása utódokra. 

Ezek az állományok 30 év alatt bizonyították életképességüket, egészséges 
tovább élésüket A kiváló genetikai tulajdonságok megőrzése érdekében a még 
meglévő I—II. tho.-ú alföldi akácosok jő részét, melyekből a magtermelő állo
mányokat is kijelöltük, csak sarjról szabad felújítani, hogy a faj kimeríthe
tetlen változékonysága is fennmaradjon. 

Európában és nálunk nem volt az amerikaihoz hasonló katasztrofális ro
varkár. Még ma sem ismerünk olyan rovart, ami ilyen kárt okozhatna. Az 
eddigi megfigyelések szerint az akác pajzstetű a legkárosabb. (Parthenolicani-
um corni.) Károsítása általában kárláncolat következménye. Erős mértékű, 
nagyobb területű fertőzése csak 1983-ban volt. A károsítás következtében a 
fák legyengültek, a vastagabb ágak elszáradtak. Ezek helyén farontó gombák 
is fertőzték a fát. 

Akácosaink, főleg a sarj akácosok egészségi állapotát befolyásoló kórokozók 
közül legveszélyesebbnek ismertük eddig hazánkban a tőkorhadást okozó kő
ristaplót (Fomes fraxineus). 

Az utóbbi évek megfigyelései és részletes felvételei azt bizonyítják, hogy 
mind a sarj, mind a mageredetű akácosokat a tőkorhasztó kőristapló egyfor
mán támadja. A véghasználati korú, 30—40 éves akácosok tuskóin 40—60%-
ban található meg a gomba fertőzése. A gomba fertőzésének mértéke és fel-
hatolása a fában termőhelyi tényezőktől függhet elsősorban. 



Akácfiatalosaink, -erdősitéseink károsítója is kevés. Ezek elleni védkezés a 
mai technológia mellett már megoldott. Ebben a korosztályban inkább abio
tikus károsítások közül a fagy és jégverés okozhat károkat. Ezt a kevés káro
sítást is nagyrészt ki lehet védeni, a tudatos szelektálással. A megfelelő mag
termelő állományok alól gyűjtött mag, a nemesített szaporítóanyag, a kísérleti 
stádiumban lévő akáccsemete szövettenyésztéses szaporítása biztosítéka lehet 
a jövő kiváló törzsminőségű, nagy fahozamú, továbbra is egészséges akácál
lományainak. 

Az alföldi nyárasaink megítélése nem ilyen egyértelmű. 

A magyarországi termőhelyek nagy része nyárfatermesztésre nem biztosít 
megfelelő feltételeket. Ezért, és technológiai hiányosságok miatt a hazánkban 
termesztett nyárfajok egészségi állapota nem megfelelő. Mint gyorsan növő 
lombfafaj, az akác mellett meghatározója a síkvidéki erdősítéseknek. Leggaz
daságosabban termelhető fafaj hazánkban, azonban igen termőhelyigényes, és 
kényes a termesztési technológiára. Igen sok károsítója van a csemtekortól 
az idős koráig. A legidősebb nyárasaink két jellemző faja a 'Robusta' és a 
'Marilandica' a kéregfekély-megbetegedés iránti erős érzékenysége miatt ma 
már nem javasolható termesztésre. Az 'I—214' kezdeti ellenálló képessége is 
csökken, de a régi fajták közül egyedül állja a sarat. Az időközben telepített 
nyárklónok sokfélesége, sokféle termőhelyre telepítettsége is akadályozza az 
egyeséges kiértékelést. Tudnunk kell, tudnia kell minden nyártelepítőnek, 
hogy melyik termőhelyre milyen nyárklón telepíthető. Csak így adják meg a 
nyarak rövid idő alatt azt a fatömeget és minőséget, amit elvárhatunk tőlük. 

Utoljára 14 évvel ezelőtt készült egységes, részletes felvétel nyárasainkról. 
Az akkori álomány jó része és a „nyártemetők" azóta véghasználatra kerültek. 
Az időközben telepített állományokról és fajtákról nincs átfogó képünk. A 
szakcikkek, tanulmányok adatai, valamint az „országjárásaink" alkalmával 
látottak mégis azt bizonyítják, hogy a nyárállományaink egészségi állapota 
javult. A legveszélyesebb betegség, a nyárkéregf ekély a 'Robusta' és 'Marilan
dica' termesztésből való kiszorulásával csökkenőben van. Az új fajták rezisz
tenciája jobb. Mivel a nemesnyáraknái a kéregfekély-megbetegedéssel szem
beni fogékonyság fajtatulajdonság, ezért a telepítendő fajták kiválasztásával 
az állományok egészségi állapota javítható. 

Megfontolásra és kivitelezésre javasoljuk Stynacker belga nyárkutatónak azt 
a módszerét, hogy a károsítok robbanásszerű fellépése ellen több nyárfajta 
együttes, elegyszerű telepítését javasolja. 

A sok rovarkárosító közül a farontó károsítok a legveszélyesebbek. Táma
dásukkal szemben valamennyi nyárfajta egyformán érzékeny. A nem meg
felelő termőhely, a sebzések, időjárási szélsőségek csökkentik a nyarak ellen
álló képességét. A rovarfertőzöttség mértéke a korral is növekszik. A lomb
fogyasztó rovarok közül azoknak a fajoknak van jelentősége, amelyek hosz-
szabb-rövidebb időközönként tömegszaporodásra hajlamosak. Ezeknél a gra
dáció kialakulása figyelemmel kísérhető és a védekezés időben elvégezhető. 

A folyamatos fajtanemesítő munka, a már rendelkezésünkre álló és meg
újuló fajtaválaszték 

lehetőséget teremt a jövő nagy fatömegü, egészségesebb nyárállományainak ter
mesztéséhez. 


