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Bevezetés
A tölgyek a magyar erdôgazdálkodás
legjelentôsebb fafajai közé tartoznak.
Sok helyen természetes úton újítják fel
állományaikat, azonban az új tölgyesek
létrehozása, illetve a mesterséges erdô-
felújítások kapcsán nagy jelentôsége
van a tölgy-csemetetermesztésnek, illet-
ve az ezt megalapozó makkgyûjtésnek
és tárolásnak is. A tölgyek makktermé-
se (a cser kivételével) idôszakos, orszá-
gosan 5-6 évente bôvebb, közben sza-
bálytalanul, 1-2 jó termésre lehet számí-
tani. Mindezek alapján a tölgyek makk-
termését, illetve a termés használható-
ságát befolyásoló biotikus és abiotikus
tényezôknek kiemelkedô gyakorlati je-
lentôsége is van. Magyarországon ko-
rábban több szerzô folytatott megfigye-
léseket és vizsgálatokat a tölgyek kar-
pofág rovaraival kapcsolatban. A figye-
lem elsôsorban közvetlen hatásaikra
irányult (Bürgés 1973, 1990, Gyôrfi
1954, Fodor 1986, Szemes és Bürgés
1999, Vicze 1965, 1966).

A magyarországi tölgyek 
makk-kártevô rovarai és

tápnövényeik
Mivel a tölgyek makkja nagy méretû és
tápanyagokban rendkívül gazdag, számos
állatfaj táplálékként hasznosítja azokat.
Ezek között nagy jelentôsége van a kar-
pofág (makkban, makkon fejlôdô és táp-
lálkozó) rovaroknak. Magyarországon je-
lenlegi ismereteink szerint 19 tölgy kar-
pofág rovar él, ezek 3 rendbe (Coleoptera,
Lepidoptera, Hymenoptera), illetve 3 csa-
ládba sorolhatók. A Curculionidae (Ormá-
nyosbogarak) családjában 6 fajuk találha-
tó, melyek közül legnagyobb jelentôsége a
Curculio glandiumnak, a tölgymakkor-
mányosnak van. A Tortricidae (Sodrómo-
lyok) családjába 4 fajuk tartozik. Közülük a
Cydia splendananak van számottevô je-
lentôsége. A Cynipidae-Gubacsdarazsak-
hoz 9 fajuk tartozik. Vizsgálataink szerint 3
fajuk erdészeti jelentôségû: az Andricus
quercuscalicis (Suskagubacs), a Neu-
roterus saliens, valamint a Callirhytis
glandium nevû gubacsdarázs faj.

A makkormányos és makkmoly fa-
jok generalistáknak mondhatók, hiszen
gyakorlatilag bármely nálunk honos, ill.
exota tölgy makkjában, még az észak-
amerikai származású vörös tölgyeken is

megélnek. Megjegyzendô, hogy közü-
lük többen a tölgyeken kívül más fafa-
jok (pl. Castanea, Fagus, Corylus) ter-
mésében is élnek. Ezzel szemben a gu-
bacsdarazsak szigorúan specialisták. A
suskagubacs szinte kizárólag a kocsá-
nyos tölgyek makkján, a N. saliens a
cser makkjában fordul elô. Ez alól kivé-
tel a C. glandium, mely tömegesen a
cser, de ritkábban a KST makkjaiban is
elôfordul.

Közvetlen hatás
A karpofág rovarok, ezen belül a makk-
ormányosok és a makkmolyok közvet-
len hatása abban áll, hogy lárváik fejlô-
désük során elfogyasztják a makk csírá-
ját, illetve olyan mértékben élik fel a
szikleveleket, hogy a makk ezáltal elve-
szíti életképességét. A korábbi hazai
vizsgálatok elsôsorban erre a közvetlen
hatásra koncentráltak. Irodalmi forrá-
sok, de saját adataink is arra utalnak,
hogy a karpofág lárvák nem mindig
okozzák az életképesség elveszítését. A
rovarfertôzött makkok gyakran kicsí-
ráznak, és belôlük életképes csemeték
fejlôdhetnek. Természetesen ez nagy-
ban függ attól, hogy egy makkban hány
lárva fejlôdött ki.

Szintén a közvetlen hatások közé so-
rolandó a fejletlen makkok lehullását
elôidézô rovarfertôzés is. Ez a hatás ke-
vésbé közismert, hiszen a fiatal makkok

lehullása kevésbé szembetûnô, mint a
kifejlett makkokon látható kibújási nyí-
lás. Ezzel együtt is ez a hatás korántsem
elhanyagolható. Cser esetében például
a Neuroterus, valamint a Callirhytis fer-
tôzés miatt lehullott kis és közepes mé-
retû makkok aránya egyes években el-
érheti a 30-40%-ot is.

Közvetett hatás
A karpofág rovarok makktermésre gya-
korolt közvetlen hatásukon túl, jelentôs
közvetett hatással is vannak a tölgymak-
kok életképességére. A nôstények szú-
rásaikkal, valamint a távozó lárvák kibú-
jási nyílásaikkal mintegy „fertôzési ka-
put” nyitnak számos, a makk felületén
élô gombafajnak (Andersson 1992, Køis-
tek 1973, Hangyálné 1984, Hrašovec és
mtsai 1996, Kelbel 1996, Hirka 2001,
Hirka és Csóka 2002). A fertôzési nyílá-
sokon keresztül a gomba bejut a makk
belsejébe, és a tápanyagban dús köze-
gen tömegesen elszaporodik, megfer-
tôzheti és elpusztíthatja a csírát.

Ezeknek a fertôzési kapuknak ki-
emelkedô jelentôsége van a tölgymakk
téli tárolásakor. Tárolt makk készletek-
ben a rovarkárosított makkok csíra-
pusztulását a karpofág rovarok közvet-
len hatását megközelítô, idônként pe-
dig azt meg is haladó mértékben okoz-
hatja gombafertôzés. Tehát a „lyukas”
makkok csíráját sok esetben nem a ro-
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varok pusztítják el, hanem a kibújási
nyílásokon keresztül bejutó gombák.

Még ennél is meglepôbb, újszerû
eredmény az, hogy a tárolt makk-készle-
tekben a rovarkárosított makkok aránya
szignifikáns, pozitív korrelációban áll a
rovarok által nem károsított makkok
gomba okozta csírapusztulásával (l. áb-
ra). Egyszerûbben szólva: minél több ro-
varkárosított makk található a tárolt kész-
letben, annál több, rovarok által meg
nem támadott makk veszíti el életképes-
ségét gombafertôzés következtében. En-
nek magyarázata az, hogy a makkhéjon
lévô lyukakon keresztül a gombák a tö-
meges szaporodásra kiválóan alkalmas
sziklevelekre jutnak, ezáltal olyan fertô-

zési nyomás alakul ki, amely már az ép
makkhéjakon is keresztüljut, és a csíra
pusztulását okozhatja.

Ezen eredmény gyakorlat számára is
jelentôs üzenete nyilvánvaló. A begyûj-
tést követôen a lehetô legkevésbé fertô-
zött makk-készletet kell eltárolni. Ezt a
célt szolgálja a viszonylag késôi (októ-
ber közepe) makkgyûjtés, illetve a táro-
lást megelôzô válogatás is. Célirányos
vizsgálataink arra utalnak, hogy sajnos
ezek nem orvosolják teljesen a problé-
mát. A makkormányos lárvák kibújása
ugyanis – a korábbi véleményekkel el-
lentétben (Vicze 1965) elhúzódik, a be-
gyûjtés után 5-6 héttel a makkoknak
akár még 30-50 %-a is egészségesnek

látszik, a lárvák jelentôs része csak ké-
sôn, november végén, december elején
bújik ki. Azaz az október közepén gon-
dosan gyûjtött és válogatott, 0%-os fer-
tôzöttségûnek ítélt készlet valójában
akár 30-40 % fertôzött makkot is tartal-
mazhat. Ez, a fentebb már kifejtett köz-
vetett hatást is kalkulálva akár 60-80%-
kal is csökkenheti a makk-készlet tava-
szi csírázóképességét. Erre a problémá-
ra az ôszi vetés, a fungcides kezelés, il-
letve a makk-készlet november végi új-
bóli átválogatása hozhat megoldást. Ez
utóbbi ugyan jelentôs többletmunkával
és költséggel jár, de a csemetekihozatal,
és annak tervezhetôsége is jelentôsen
javítható általa. 

A tankönyv öt nagy fejezetre tagolva
(melyekbôl egy a bevezetés), 302 ábrá-
val illusztrálva foglalja össze az erdésze-
ti gépesítéshez köthetô legújabb isme-
reteket. Teszi ezt a szerkesztô, Prof. Dr.
Horváth Béla neves szerzôgárdával
(Prof. Dr. Marosvölgyi Béla, Prof. Dr.
Sitkei György, Czupy Imre és Major Ta-
más) együttmûködve. A tankönyv szín-
vonalának garanciája az, hogy nagy tu-
dású, alapos felkészültségû és ismeret-
anyaggal rendelkezô szerzôk írták az
egyes fejezeteket.

A tankönyv a bevezetô részében tá-
jékoztatást ad az erdészeti munkák gé-
pesítésének jelentôségérôl és rendsze-
rezi az erdészeti gépeket. A további
négy fô fejezetben a szerkezeti felépíté-
seken és a mûködési elveken keresztül
mutatja be az erdészeti erôgépeket, a
fatermesztési gépeket, a fahasználati
gépeket és az erdészeti útépítés, útkar-
bantartás gépeit. Az anyag – ellentétben
az eddig megjelent ilyen témájú köny-
vek többségével – nem típus centrikus,
ami üdvözlendô, mivel ma már egy tan-
könyv nem lehet a gyártók, kereskedôk
reklámanyaga.

A tankönyv logikus, világos felépíté-
sû és jól tagolt. A tagolás követi az erdé-
szeti gépesítés jelenleg Európára jel-
lemzô felépítését. A szakanyag címszer-
kezete következetesen megtervezett.
Tanagyag-struktúrájában az induktív ki-
fejtés elvét követve, enciklopédikus, tu-
dományos teljességre törekszik. A tan-
anyag tárgyalásmódja felkelti a hallga-
tók érdeklôdését, valamint messzeme-
nôkig épít a hallgatók már meglévô is-
mereteire, elsôsorban az alap- és a kö-
zépfokú végzettség megszerzéséhez

szükséges matematikai és fizikai isme-
retekre.

Az anyag szövegezése, stílusa, mon-
datszerkesztése kifogástalan, nyelveze-
te közérthetô. Külön kiemelendô az
egyes anyagrészek logikus rendszere-
zése, áttekinthetô csoportosítása. Az al-
kalmazott jelölések és mértékegységek
megfelelnek az Európa-szerte elvárt SI
mértékegységrendszer követelményei-
nek. Az összefüggések, képletek helye-
sek. A fogalmak, jelenségek, összefüg-
gések magyarázata világos.

A könyv szakmai tartalma korszerû
és szakszerû, elavult anyagot és tárgyi
tévedéseket nem tartalmaz. Érdeme
magas színvonalú tudományos megala-
pozottsága, szakszerûsége, a szöveg-
szerkezet hibátlan mérnöki precizitása.
A szakkifejezések használata pontos és
következetes. A fogalmak, jelenségek
és folyamatok magyarázata, valamint
kapcsolat-rendszereinek megvilágítása
helyes és logikus, segíti a hallgatókat az
ismeretanyag elsajátításában. A tárgya-
lási mód a gépek, szerkezeti egységek
leírásánál logikusan követi a cél, fel-
adat, csoportosítás, szerkezeti részek,
felépítés, mûködési elv, üzemeltetési
szempontok bemutatása sorrendet.

A könyvet alapos irodalomjegyzék
zárja, mely további forrásokat biztosít
azon hallgatók és szakemberek számá-
ra, akik az erdészeti gépesítés témaköré-
ben még jobban elmélyedni kívánnak.

Összefoglalva megállapítható, hogy
a könyv a felsôoktatás erdészeti gépesí-
tési tananyagát tartalmazza. A szerkesz-
tô irányításával a szerzôgárda új, erede-
ti mûvet alkotott. A könyv a megcélzott
tananyagot tagoltan, jól tanulható for-

mában, a szakmai teljesség igényével
tartalmazza. Hiánypótló ez a tankönyv,
amelyet az erdômérnök-hallgatók mel-
lett hasznosan forgathat majd minden,
az erdészeti gépesítés után érdeklôdô
szakember is !

Prof. Dr. Kovács Jenô
az MTA doktora

Ritka madárfaj
fészkelése
Ásotthalmon

Az ásotthalmi
Bedô Albert
Középiskola,
Erdészeti Szak-
iskola és Kollé-
gium Tanulmá-
nyi erdejében
2001 tavaszán
40 A és B típu-
sú madárodút
helyeztünk ki.

2003 tavaszán két odúban is észleltem
kormos légykapó költését.

Hazánkban négy légykapó faj fordul
elô, amelyek közül a szürke és az örvös
légykapók gyakori, nagy számban köl-
tô fajok. A kormos légykapó Európa
északi felén költ. Magyarország a faj el-
terjedésének déli határa mentén fek-
szik. Hazai költôállományát 30–50 pár-
ra becsülik a szakemberek. A szak-
könyvek leírása szerint a hegy- és
dombvidéki erdôk madara.

Az Alföldön elôször 1993-ban észlel-
ték költését Sándorfalván. A fentiek mi-
att érdekes újabb alföldi elôfordulása.
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