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lógiai megkülönböztetést a két ökotí-
pus között nem ismerünk.” Nagyon rö-
viden jellemzi viszont a hegyesfogú
kõrist (F. oxycarpa), nem tudván arról,
hogy nálunk ez nem létezik, helyette
hazánkban a keskenylevelû kõris alfaja
fordul elõ.

Az 1963-ban megjelent ún. „zöld
könyvek” [61] e kérdésben sajnos sajá-
tos kettõsséget mutatnak. A növényföld-
rajzi-cönológai fejezetekben – melyek
összeállítása Csapody István érdeme – a
magas és a magyar kõris már helyesen
van szétválasztva, ugyanakkor az
erdõmûvelési fejezetekben és a tábláza-
tokban még mindenütt csak magas
kõris szerepel; a magyar kõrisnek ekkor
még kódja sem volt. Kivételt csupán a
Közép- és Alsó-Duna-ártér erdõgaz-
dasági táj fejezete jelent, amelynek
szerzõje, Tóth Imre helyesen alkalmaz-
za a magyar kõris nevet.

Hazánkban a magyar kõris elsõ rész-
letes, botanikai és erdészeti szempont-
ból sem kifogásolható bemutatása
Csapody István erdészbotanikus tollá-

ból származik, aki az 1966-ban megje-
lent Erdei fák és cserjék c. könyvben
[62] a fajt Csapody Vera akvarelljei segít-
ségével illusztrálja. Az elõzmények elle-
nére Majer Antal erdõmûveléstan pro-
fesszor 1968-ban kiadott Magyarország
erdõtársulásai c. alapvetõ mûvében [63]
még egy helyen tárgyalja a magas és a
magyar kõrist, s utóbbiról mindössze
ennyit ír: „A hegyi kõris fekete, a síksá-
gi kõris barnarügyû. Fukarek (1954) F.
angustifolianak nevezi, Kárpáti István
F. oxycarpa-t ír a szil-kõris-tölgy ártéri
erdõkbõl, valamint éger-kõris láper-
dõkbõl. Soó–Simon (1960) F. angustifo-
lia subsp. pannonicanak, magyarkõris-
nek nevezi, mások szlavonkõrisnek.
Pannonpontusi faj, s igen gyakori
hazánkban.... Síksági ártereken és lápo-
kon [a magas kõrist] a magyarkõris vált-
ja fel.”

Nagyon fontos adalékokat szolgáltat
ellenben 1968-ban, Tóth Imre erdõ-
mérnök, az Alsó-Duna-ártér kõrisspe-
cialistája Az Erdõ c. szaklapban [64].
Aprólékos megfigyelései részben tudo-

mányos, részben gyakorlati jellegûek, s
õ hívja fel a figyelmet a korábban idé-
zett Majerszky István-féle cikkre, ill. an-
nak fontos megállapításaira is. A késõb-
biekben a magyar kõris megismerteté-
se, népszerûsítése terén jelentõs érde-
mei vannak Vöröss László Zsigmond
pécsi fõiskolai tanárnak [65-68], aki töb-
bek között az Erdészeti Lapokban is
megjelentette tapasztalatait, miként tet-
te azt ugyanitt e sorok írója is [69].

Összefoglalásképpen megállapítha-
tó, hogy a tudományos életünk számos
reprezentánsa még napjainkban is két-
kedve fogadja a magyar kõris létezésé-
nek tényét, s a gyakorlati szakemberek
közül is csak kevesen ismerik fel és kü-
lönítik el a magas kõristõl. Az év fája
cikksorozatunk az elkövetkezõ idõszak-
ban a két taxon közötti különbségekre
hívja majd fel a figyelmet, s hangsúlyoz-
za, hogy a gyakorlati életben sem lehet
õket összevonni, egy fajként kezelni.

A hivatkozott szakirodalom jegyzé-
két kérésre a szerzõ szívesen rendelke-
zésre bocsátja.
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A tartomány erdõgazdálkodásának
legnagyobb kihívása az elegyetlen
lucfenyõ-állományok termõhelynek
megfelelõ elegyítése, illetve lecserélése
lombos fafajokkal. Ennek szükségessé-
gét támasztja alá, hogy a 2004. évben a
kitermelt faanyag 38 %-a (890 000 m3) ká-
rosított faanyag volt. A károsítás 2/3 rész-
ben biotikus (törzs-, kéreg-, fakárosító
rovarok), 1/3 részben abiotikus (széltö-
rés, hótörés lavina) eredetû. Megjegy-
zem, hogy a 2004. évben nem volt „ko-
molyabb” viharkár, szemben pl. 1990-
nel, amikor a széldöntés miatt a kiterme-
lés 3,9 millió m3-re emelkedett, melybõl
2,8 millió károsított faanyag volt.

Az elsõ szakmai program során egy
15 éves kísérleti területet tekintettünk
meg, mely kb. 2 ha nagyságú volt, és
különbözõ fekvésekben HJ, MK, KST, B
részeket tartalmazott. A telepítés 2 éves
csemetével történt, 2 m-es sortávolság-
gal, 4500 db/ha csemeteszámmal. A ter-
melési cél minden fafaj esetében a di-
menziós, minõségi faanyag termelése, a
lehetõ legrövidebb vágásfordulóval. Ezt

úgy tervezik elérni, hogy már 5-10 éves
korban kijelölik a végfákat, kb. 12x12m-
es hálózatban. Az erdõnevelés során  a
végfákat nyesik (8 m magasságig) és
ezen egyedek koronájának minél inten-
zívebb fejlõdését elõsegítendõen a
szomszédos fákat fokozatosan kiterme-
lik. A HJ, MK és B állományrészek na-
gyon biztató képet mutattak (pl. HJ 18
cm átmérõ, 19 m magasság, 8 m ágtiszta
egyenes törzs), míg a KST és a cseresz-
nye esetében a kép elég siralmas.

A következõ állomáshelyen, melyet
60 perces kocsikázás után értünk el,
megtapasztaltuk, hogy egy évtizedek
óta magára hagyott erdõtömbben (kb.
20 ha) 320 m tengerszint feletti magas-
ságban a kb. 40 éves luc, ill. lombos ál-
lomány fatömege azonos nagyságú, va-
lamint azt, hogy az idõs tölgyállomány
fatömege is megegyezik az idõs lucállo-
mányéval (kb. 600m3/ha). 

Bad Goisernben az ÖBF AG. munká-
jával ismerkedtünk. Ez a részvénytársa-
ság tartományi határokat átlépve gaz-
dálkodik Ausztria erdõterületének 10
százalékán. Bécsben található a köz-
pontja, 12 erdészetének egyike a „Forst-
betrieb Inneres Salzkammergut”, mely-
nek a vezetõjével beszélgettünk. Az er-
dészet területe 97 700 ha, melybõl 55 500
ha erdõ. Éves fakitermelésük 180 000

m3. A magas szintû elektronikus adat-
feldolgozásnak (EDV) köszönhetõen a
szakmai munkát 1 erdõmérnök
(erdészetvezetõ) és 11 kerületvezetõ er-
dész képes elvégezni.

A lambachi Benedek-rendi apátság
470 ha erdõvel rendelkezik, melybõl
évente kb. 3000 m3 kitermeléssel szá-
mol. Megtekintettünk egy kísérleti terü-
letet, melyen lucállomány utáni tölgy-
felújítást végeznek. A csemeték 5
különbözõ származási helyrõl, 4
csemetekertbõl származnak. A felújítás
csak kerítéssel lehetséges a magas õz-
létszám miatt. (A kerítés költségének
2/3-a a vadásztársaságot terhelte.) A fel-
újítás nettó költsége 7000 euro/ha-ra rú-
gott. (csemete 0,6 euro/db, ültetés 0,4
euro/db, 4500 db/ha csemete)

Egy másik kísérleti területen tölgy fel-
újítás során 12x12 m-es háló metszés-
pontjaiban kialakított 2,5 m élhosz-
szúságú négyzetekbe 25 db csemetét ül-
tettek 0,5 m-es tõtávval (csoportos felújí-
tás). Ápolási munkákat csak a négyzete-
ken belül végeznek. 
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