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A SZLAVÓN T Ö L G Y ÉRDEKÉBEN 

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF 

A dolgozat a szlavón tölgy termesztés érdekében emel szót, ko
rántsem térve ki mindazon részletkérdésekre, amelyek elő
segíthetik a fejlesztés megoldását. A cikk célja az érdeklődés 
felkeltése mellett néhány új adat és gondolat közlése, melyek a 
kutatás szükségességét és a szlavón tölgy védelmét jobban alátá
masztják. 

„A magyar fatermesztésnek Szlavóniától kapott nagy ajándéka 
egy kocsányos tölgy ökológiai rassz, vagy ökotípus, az úgyneve
zett szlavón tölgy. . ." (Majer, 1980) 

Napjainkban ismét az érdeklődés homlokterébe kerültek értékes, őshonos 
lombfafajaink. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az az országos akció, amely
nek célja a tölgy és bükk magtermelő állományok revíziója, illetve új, hason
ló rendeltetésű erdőrészletek kijelölése. 1982-ben az országos program első lé
péseként az egyes erdőgazdaságok illetve termelőszövetkezetek által bejelen
tett, 60 évnél idősebb állományok helyszínelésére került sor. 

Mint a munkabizottságok egyik tagja, megnyugvással tapasztaltam, hogy 
elegendő számú és megfelelő minőségű erdőrészlettel rendelkezünk ahhoz, 
hogy az említett fafajok szaporítóanyag szükségletét — különösen a kocsányos 
tölgy esetében hazai állományokból fedezni tudjuk. 

Ami azonban a kocsányos tölgy talán legértékesebb faj alatti egységét, a 
dolgozat címében jelzett szlavón tölgyet illeti, a helyzet már nem ilyen bizta
tó. Erre az igen értékes tölgy alakra már a múlt század közepén felfigyeltek 
az erdész és botanikus szakemberek egyaránt. A z Erdészeti Lapok hasábjain, 
majd „ A z Erdő" c. szaklapban számos szerző közölt értékes adatokat a szla
vón tölgyről. A z egyéb erdészeti és botanikai szakirodalom is bővelkedik az 
értékes alakról szóló közleményekben. 

A szlavón tölgy rendszertani helye még napjainkban sem tisztázódott meg
nyugtatóan. Gayer formának véli, Mátyás alfajnak tartja, Majer helyi rassz-
nak, ökotípusnak írja le. A bizonytalanság legfőbb oka az, hogy a jellegzetesen 
egyenes törzsalakon és a felfelé törő vékony ágakból álló koronaformán kívül 
egyéb morfológiai bélyegek alapján az egyéb kocsányos tölgy alakoktól egye
lőre nem tudják elkülöníteni. A másik ok az utódvizsgálatok hiánya, amely 
következtében nem lehettünk biztosak az említett két bélyeg állandóságában, 
öröklődésében. 

A z erdészeti üzemtervek az 1980. január 1-i állapot szerint 27 erdőrészietet 
tartanak nyilván mint szlavón tölgy magtermelő állományt (169,4 ha). Mátyás 
Vilmos „ A lombfa magtermelő állományok revíziója,, c. kutatási jelentésében 
734 ha-ra becsüli hazánk szlavón tölgyeseinek területét, s ezek közül 1972-ben 
453,58 ha nagyságú területet javasol a magtermelés szolgálatába állítani. A z 
említett adatok ellenére még ma sem tudjuk pontosan a szlavón tölgy terüle
tét megbecsülni. A korábbi adatok és saját kutatásaim alapján 55 községha-



1. táblázat 
A szlavón tölgy állományok terület és élőfakészlet szerinti megoszlása 

az egyes erdőgazdasági tájakon 

Erdőgazdasági táj száma 
és megnevezése 

Község
határok 
száma 

Erdő
részletek 

száma 
Terület 

ha 
Fatömeg 

m3 

4. Körösvidék 7 25 93,4 27 393 
8. Duna—Tisza közi homokhát 3 3 7,0 2 419 

11. Alsó- és Közép-Duna ártér 2 9 39,2 18 526 
16. Borsodi dombvidék 2 2 l 17,0 7 598 
20. Mátra 1 1 2,0. 460 
21. Cserhát 1 3 9,7 3 725 
23. Gerecse—Pilis—Budai hegyek 3 11 56,6 16 666 
28. Tengelici homokvidék 1 2 3,5 1 375 
29. Baranya—Somogy—Tolnai 4 8 40,9 14 647 

hegyhát 3 13 60,3 25 629 
31. Ormánság 
33. Zselicség 1 2 13,7 5 889 
34. Somogyi homokvidék 4 6 33,4 10 610 
36. Déli Pannonhát 3 4 28,0 10 021 
37. Göcseji Bükktáj 5 10 50,4 22 867 
40. Vas—Zalai hegyhát 3 10 32,6 11 646 
41. Bakonyalja 1 1 31,4 9 787 
43. Északi Pannonhát 1 1 34,0 10 030 
44. Kemenesalja 6 25 73,4 22 760 
47. Soproni hegyvidék 1 3 6,5 2 159 
48. Soproni dombvidék 1 1 1,4 360 
49. Hanság 2 5 23,0 9 356 
50. Szigetköz 1 2 11,0 4 561 

Összesen: 55 147 668,4 238 484 

tárban 147 erdőrészietet írtam le, amelyekben a szlavón tölgy térfoglalása 
668,4 ha, becsült élőfakészlete pedig, 238 484 m 3 (lásd 1. táblázat). 

A táblázat adataiból jól látható, hogy legnagyobb területtel a Körösvidék és 
a Kemenesalja erdőgazdasági tájak szerepelnek. 

A 2. táblázatban látható a szlavón tölgy területi eloszlása kor, és fatermési 
osztályonként. , 

A korosztályviszonyok rendkívül kezdvezőtlenek, mivel az állományok több 
mint 75°/cra 70 évesnél idősebb. Hazánkban a tölgyesek vágáskora 80—100 év, s 
ez azt jelenti, hogy 30—40 éven belül ez az értékes tölgyalak kipusztulhat. 
Szinte az utolsó órában figyeltek fel szakembereink erre a problémára, s a 
magtermelő állományok országos revíziója során a szlavón tölgy védelme ki
emelt fontosságot kapott. 

2. táblázat 
A szlavón tölgy területi eloszlása kor- és fatermési osztályonként 

Kor 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91— 100— 
(év) 30 40 50 60 70 80 90 100 U o o i c a c l l 

Fto. ha % 

I. _ 1,5 1,0 _ 1,6 14,8 18,9 2,8 
II . — 2,6 1,1 — 6,5 9,1 28,9 11,0 — 59,2 8,9 
I I I . — 3,5 33,7 12,9 13,7 54,7 55,2 5,3 7,3 186,3 27,9 
IV. 5,2 1,4 12,5 15,7 23,1 36,4 143,5 9,0 18,8 265,6 39,7 
V. — 8,2 4,9 14,2 34,6 24,9 — 37,5 124,3 18,6 
VI . 2,0 10,8 — 1,3 14,1 2,1 
Ossz.: 5,2 7,5 57,0 34,5 57,5 138,4 263,3 40,1 64,9 668,4 

% 0,8 1,1 8,5 5,2 8,6 20,7 39,4 6,0 9,7 100,0 



Általában a kocsányos tölggyel elegyesen fordul elő, elegyetlen állományai
nak területe mintegy 200 ha-ra becsülhető, beleértve azokat az elegyes állomá
nyokat is ,amelyek megfelelő nevelővágásokkal elegyetlen szlavón tölgyesek
ké alakíthatók. A jövőben ezeket az állományokat kell szaporítóanyag-bázis
ként kezelni.' 

A szlavón tölgy számos megfigyelés szerint ritkábban és kevesebbet terem 
mint a kocsányos tölgy. Szórványos makktermés azonban 2—3 évente tapasz
található (5—15 q/ha). Ha ezermagsúlyát átlagosan 4000 g-nak tekintjük, ak
kor könnyen kiszámítható, hogy 1 ha nagyságú terület 10 q-nyi (gyenge makk
termés) makkjában 250 000 db található. Ha a csemetekihozatalt átlagosan 
80%-osnak vesszük, akkor a feltételezett mennyiségből 200 000 db csemete ne
velhető fel. A z erdősítés során 10 000 db/ha csemetemennyiséget feltételezve 
1 ha szlavón tölgyes gyenge makktermése is 20 ha erdősítés szaporítóanyagát 
fedezheti. Ha ez a gyenge makktermés csak 5 évenként jelentkezik, akkor 
ugyanezzel a mennyiséggel számolva 1 ha magtermelő állomány évente 4 ha 
erdősítéséhez szaporítóanyagot szolgáltat. 

A 80 évnél idősebb kocsányos tölgy állományaink összes területe az 1981. 
január 1-i állapotot tükröző statisztika szerint 13 782 ha. Ha ezeket az állomá
nyokat 30 év alatt egyenletesen termeljük ki, az évi felújítási kötelezettség 
459 ha lesz. Ha valamennyi kitermelt kocsányos tölgyesünket szlavón tölgy 
csemetéről újítanánk fel, akkor 115 ha magtermelő állomány szaporítóanya
gára lenne évente szükségünk. Szó sincs természetesen arról, hogy valameny-
nyi tölgyfelújításunkat szlavón tölggyel végezzük el. A példával csak azt akar-

3. táblázat 
Magtermelő állománnyá alakítandó szlavón tölgyesek 

Község, tag, erdőrészlet Kor (év) Terület (ha) 

1. Mezőgyán 15 A 36 3,5 
2. Nagylózs 9 A 40 1,4 
3*. Geszt 20 A 41 8,3 
4. Mezőgyán 29 A 41 2,2 
5. Mezőgyán 37 A 41 3,1 
6. Mezőgyán 37 C 41 2,8 
7. Zsadány 12 A 44 5,6 
8. Gyula 5 A 44 14,6 
9. Geszt 9 C 46 14,0 

10. Gyula 9 A 53 7,4 
11. Szany 2 B 53 3,1 
12. Bélmegyer 36 I 53 1,0 
13. Rajka 16 E 59 3,9 
14. Gyulavári 87 A 64 7,1 
15. Gagybátor 5 A 68 14,8 
16. Maglóca 1 G 69 3,3 
17. Maglóca 1 K 72 3,0 
18. Maglóca 1 N 72 6,3 
19. Himod 10 B 76 4,6 
20. Gyula 1 A 81 10,5 
21. Gyula 8 B 81 4,0 
22. Zákány 5 F 81 11,8 
23. Szany 3 E 83 4,4 
24. Bejegyertyános 27 E 86 2,3 
25. Szany 3 C 87 4,0 
26. Tornyiszentmiklós 6 C 87 8,8 

összesen: 155,8 



1. ábra. Soproni fenyves-tölgyes 

tam igazolni, hogy a szlavón tölgy területét még szélsőségesen kedvezőtlen kö
rülmények között is növelni tudnánk, ezt a meglevő állományaink, mint sza
porítóanyag-bázisok lehetővé teszik. 

A szlavón tölgy makkja mint értékes exportcikk is számításba jöhet, ha 
előnyös tulajdonságait utódvizsgálatokkal igazolni tudjuk. Ehhez különböző 
termőhelyekről gyűjtött makk szükséges a származási kísérletek elvégzésére. 
Szlavón tölggyel — ha a termőhely megfelelő — állományátalakításokat is cél
szerű végezni. Elegyfafajként is számításba jöhet — különösen szépek a sop
roni fenyvesek sorosan szlavón tölggyel elegyített állományai (lásd 1. ábra). A z 
elkövetkezendő 20 évben a kocsányos tölgy állományok területét kb. 50 hek
tárral kívánjuk növelni, főleg új erdők telepítése révén. Alkalmas termőhe
lyeken ajánlatos a szlavón tölgy telepítése. 

Mindezek figyelembevételével körülbelül 150 ha nagyságú magtermelő szla
vón állomány kialakítása ajánlatos, amely az előbb leírt feltételek mellett éven
te 600 ha terület erdősítését fedezné. A z általam ismert szlavón tölgy állomá-
mányok közül magtermelő rendeltetésre a 3. táblázat szerintieket javaslom. 

Természetesen a szaporítóanyag megléte és a terület még nem biztosíték a 
szlavón tölgy állományok megőrzésére ill. területi növelésére. A z ilyen kiváló 
tulajdonságokkal rendelkező tölgyalak termesztésének egyedüli célja — a gén
megőrzésen kívül — csak a kitűnő minőségű, értékes faanyag nyerése lehet. 
Ehhez azonban ki kell dolgozni azokat az erdőművelési módszereket, eljáráso
kat, amelyek segítségével a kitűzött célt megvalósíthatjuk. A z Erdészeti Tu
dományos Intézet és az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőművelési Tanszéke 
az ország területén rendelkezik ugyan fatermési és erdőnevelési kísérleti terü-



A fafajok területi megoszlása az egyes korosztályokon belül a szanyi erdőtestben 
Krosztály év 

Össz. 
Fafaj 0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— Össz. 
Fafaj 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ha 

ha 

Kocsányos tölgy 8,5 11,6 4,9 20,6 14,8 9,4 10,0 79,8 
Szlavón tölgy 8,9 2,0 0,1 9,6 20,6 
Cser 2,9 1,5 6,1 3,3 3,8 5,0 2,2 24,8 
Korai nyár 4,8 16,8 21,6 
Óriás nyár 1,2 5,1 6,3 
Akác 2.4 2,4 
Magas kőris 2,2 7,1 0,4 9,7 
Gyertyán 2,0 0,3 2,3 
Feketedió 0,5 0,5 
Vöröstölgy 2,0 2,0 
Hegyijuhar 6,3 6,3 

összesen: 176,3 

letekkel, viszont hiányzik egy olyan erdőtest, amely alkalmas lenne különböző 
korú szlavón tölgy állományok több szempontból történő vizsgálatára, ül. kí
sérleti célú gazdálkodás folytatására. 

E kritériumnak jól megfelelne a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
rábaközi erdészetének (Kapuvár) kezelésében levő szanyi erdőtest. A mintegy 
200 ha nagyságú összefüggő erdőtömb fafaj összetétele és terműhelyi viszonyai 
( I I — I V . fatermési osztály a kocsányos tölgyre nézve) alkalmasak a kísérleti 
szlavón tölgy gazdálkodás céljára. A z erdőtest fafaj összetételét és korosztály
viszonyait a 4. táblázat szemlélteti. 

A z összes terület 196,6 ha, az erdővel borított terület 176,3 ha. A leggyako
ribb állománytípusok: 

— elegyetlen szlavón tölgyes 
— gyertyános-kocsányos tölgyes 
— cseres-kocsányos tölgyes 
— korai nyáras 
— óriás nyáras 
A z erdőtest uralkodó termőhelytípusa: gyertyános tölgyes klímájú, idősza

kos vízhatású öntés erdőtalaj, amely a kocsányos és a szlavón tölgy termő
helyi igényét optimálisan kielégíti. A termőképességet helyenként talajhibák 
(gyenge humusztartalom, kedvezőtlen rétegződés) csökkentik. 

A fafajstatisztikában szereplő egyéb fafajok (akác, gyertyán, magas kőris, 
feketedió, vöröstölgy, hegyijuhar) elegyként fordulnak elő. A nemesnyár állomá-
rycK véghasználat előtt állnak, így ha elegendő szaporítóanyag állna rendel
kezésre, mintegy 30 ha nagyságú terület szabadulna fel a szlavón tölgy erdő
sítésére. A cser magas területaránya nem zavaró, mivel elegyfafajként szere
pel, így megfelelő nevelővágásokkal elegyaránya csökkenthető, illetve jelenlé
te megszüntethető. 

A szlavón tölgy területaránya alacsonynak látszik, viszont a 30 évnél fiata
labb kocsányos tölgyesekben elszórtan, de csoportosan is előfordul, s ezt az 
előfordulást az üzemterv nem tünteti fel. 30 éven belül körülbelül 35 ha ko
csányos tölgyes kerül véghasználatra, s ez a terület is a szlavón tölgy rendel
kezésére állhat. 

A területen idős korú (87 év) szlavón tölgy erdőrészlet mindössze három 
található (Szany 2 I, 3 C, 3 E), ezeket mint magtermelő állományokat legalább 
140 éves életkorig célszerű fenntartani (összes területük 9,6 ha). 



A felsoroltakat figyelembe véve az ezredfordulóig az erdőtestben a szlavón 
tölgy területaránya 55—60%-ra növelhető (100—110 ha), majd fokozatosan, 
újabb 30 év elteltével 100%-ra emelhető. 

A z erdőtest fenti irányelvek szerint történő kialakítása fontos kísérletek el
végzését tenné lehetővé (tölgy utódvizsgálatok, erdőfelújítási kísérletek, erdő
nevelési kísérletek, fatömeg és fatermési vizsgálatok, magtermelő állományok 
kialakítása és kezelése, erdővédelmi kísérletek). 

A szakmai utasítások szociális vonatkozásai 

A 30 évvel ezelőtt vagy még korábban megjelent szakmai utasítások a 
szorosan vett szakirányú teendőkön kívül a termeléshez kapcsolódó szociális, 
vagy más szóhasználat szerint — munkásellátási — teendőkre is felhívták a 
figyelmet. A felszabadulást követő években az erdőgazdálkodást irányító 
szervek több, alapvető szakmai utasítást adtak ki. Ezek értékes alkotásai er
dészeti szakirodalmunknak, és ma is a korszerűség élményével hatnak. Szembe
tűnő vonásuk az, hogy a szorosan vett szakmai teendők mellett a fontosabb 
szociális —• munkásellátási •— teendőket is előírták. Néhány példa az elmon
dottakra : 

A M Á L L E R D által 1947-ben kiadott, 33.201 számú „Fatermelési utasítás"-
ban a következőket olvashatjuk: „Ha a körülmények miatt a munkások 
kénytelenek lakóhelyüktől távol, esetleg vágásterületen tanyázni, gondoskod
junk emberi elhelyezésükről, egészségükről és élelmezésükről". 

A z E R D Ő K Ö Z P O N T 1951. évi „Fahasználati utasítás"-ában „ A fakiterme
lések zavartalan végrehajtásának feltételei" érdemelnek figyelmet: „ A mun
kások részére elhelyezés, élelmezés biztosítása. A fakitermelő munkások ellá
tása elegendő és jó szerszámmal, ruházati felszereléssel. Lábbeliellátás meg
szervezése. Élelmezési önellátás megszervezéése, szociális juttatások bizto
sítása." 

A z Álalmi Gazdaságok és Erdők Minisztériuma megbízásából és a Mező
gazdasági Kiadó gondozásában, 1953-ban megjelent részletes „Fahasználati 
utasítás" az üzemegység-vezető feladatává tette, hogy „ A tervfeladatok vég
rehajtásához szükséges munkaerőről, a dolgozók megfelelő elszállásolásáról és 
étkeztetéséről, a kellő mennyiségű és minőségű erdei szerszámról, valamint 
gépi és szállítóeszközökről gondoskodni kell". A z erdészkerület-vezető felada
tává tette többek között: „Ha a dolgozókat barakkokban vagy egyéb mun
kásszállásokon kell elhelyezni, a szociális normákról, megfelelő férőhelyről, 
nők és férfiak külön elszállásolásáról, a helyiség tisztán tartásáról, rádióról 
és újságokról gondoskodnia kell.". 

A z idézett szakmai (termelési) utasítások szociális részei a mai vállalati 
szociális tervek „előfutárai". Lényegében egy korszerű szemléletet és maga
tartást tükröznek, amelyben a „szakmai" és a „szociális" jól megférnek 
egymás mellett, összetartoznak és egységet alkotnak. Méltán lehetünk büsz
kék erdészmúltunk ezen értékes és embercentrikus termelési utasításaira. 
Ugyanakkor a mának követendő például is szolgálhatnak. 

Dr. Csötönyi József 


