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Az Erdőrendezési Szolgálat adatai alapján (1988) a Felső
tiszai EFAG területén megközelítően 1850 ha-on (a faállo
mánnyal borított terület 3,5%-án) találhatók vöröstölgyek, s
ezek fakészlete 184 ezer m3 (kb. 2,2%-a az erdőgazdaság
fakészletének).
Az utóbbi évtizedek jelentős vöröstölgy-telepítésót jelzi az,
hogy 1 -29 éves korosztályokba tartozik a vöröstölgyesek 88%a terület szerint és 69%-a fakészlet szerint. Az 1 ha-ra eső
átlagos fakészlet 97 m3, ugyanakkor figyelmet érdemlő, hogy
a 40-69 éves korosztályokba tartozó állományoknál ez az
érték 323 m3/ha.
Vöröstölgy fatermési tábla készítése
a nyírségi erdőgazdasági tájra
A táji fatermési tábla elkészítéséhez a Felsőtiszai EFAG
guthi, nyírbátori, debreceni, nyíregyházi és baktalórántházi
erdészeti igazgatóságának területén összesen 100 db, általá
ban 0,05-0,1 ha-os mintaterületeket (parcellát) jelöltünk ki
vöröstölgyállományokban. A faállomány-felvételek folyamán
mértük, illetve a felvételi adatokból számítottuk a fő-, a mellék
és az egészállomány átlagos magasságát és átmérőjét, fatérfogatát, körlapösszegét és törzsszámát 1 ha-ra. A felvett faál
lományok korát az erdőtervi bejegyzések alapján határoztuk
meg. A terepi felvételek alapján 30 erdőrészlet mintaterületét
(parcelláját) tervezzük bevonni az országos hosszú lejáratú
fatermési és erdőnevelési kísérletek hálózatába.
A fatermési tábla megszerkesztéséhez a rendelkezésre
álló saját adatokon túlmenően figyelembe vettük az ERSZ és
Birck (1962) fatermési táblájának alapadatait is. A normatív
jellegű numerikus fatermési tábla hat, azonos relatív magas
sági növekedési menetű, egyenlő sávszélességű fatermósiosztályra bontva (báziskor: 50 év) tartalmazza a fő-, a mellék
és az egészállományra vonatkozóan a legfontosabb szerke
zeti és fatermési adatokat. A faállomány-szerkezeti tényezők
közötti alapösszefüggések egyenleteinek meghatározása, a
szerkesztésmenet egyenletrendszerének összehangolása
számítógép segítségével törtónt, melynek részletesebb ismer
tetésétől itt eltekintünk. A fatermési tábla adatsorait 5-70 éves
korig 5 éves bontásban adtuk meg (táblázat).
fi
G ; ahol G = a főállomány tényleges körlapösszege 1
ha-on,
fi
G = a fatermési táblából a kor és a fatermési osztály
függvényében kiolvasott körlapösszeg.
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Az osztrák paraszt erdőbirtokosok szövet
sége védettséget jegyeztetett be a téli kiter
melésű fára. A tartományi egyesületek felel
nek azért, hogy a védjeggyel ellátott fát októ
ber elseje és február utolsó napja között
döntötték, és így az tartósabb, kevesebb
olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a
gombák és a baktériumok bonthatnak, tehát
szerkezeti célokra alkalmasabb. A feldolgozó
üzemek is alkalmazhatják ezt a védjegyet, ha
egyetértenek az ezzel kapcsolatos szigorú fel
tételekkel.
(IH. 1 9 9 1 . 1 1 . Ref.: J é r d m e R.)

A tábla használatánál a tényleges f atérfogat megállapítása
kor körlapviszonyszámmal dolgozzunk.
A tényleges körlapösszeg meghatározása a hálózat
(törzsszám) és a Di .3 ismeretében számítás útján, vagy pedig
az ismert mérőeszközök valamelyikével (pl. Anucsin-prizma),
közvetlen méréssel történhet.
A táji fatermési tábla felhasználási lehetőségei
A nyírségi erdőgazdasági táj területére készített vöröstölgy
fatermési tábla jellegét tekintve az első a hazai vöröstölgy-ku
tatás történetében. A programozható szerkesztésmenet lehe
tővé teszi a fatermési tábla információtartalmának igény sze
rinti bővítését, alaki változtatását.
A tábla a következő területeken használható eredménye
sen:
— a vöröstölgyesek statisztikai jellegű számbavételéhez,
— a vöröstölgyesek vágásbesorolásakor, a fatérfogatbecslés elvégzéséhez,
— táji vöröstölgy erdőnevelési (fatermesztési) modellek
kidolgozásához, illetve továbbfejlesztéséhez,
—táji fafajpolitikai irányelvek kidolgozásához és indoklásá
hoz,
— a táji vöröstölgy fatermesztési rendszer mind megalapo
zottabb kialakításához.
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Adatoka sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatusOXvi.)
hazai tömeges előfordulásához
Az erdővédelemmel foglalkozó szakemberek körében jól
ismert a sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus Oliv.), mint a
kocsányos és kocsánytalan tölgyeken előforduló, ámde jelen
tőségét tekintve alárendelt károsító. Az erdőt járva az elmúlt
évtizedekben csak elvétve találkozhatott vele a figyelmes
szemlélő, ugyanakkor az utóbbi három-négy évben egyre
gyakrabban tűntek fel az előfordulását jelző elhalt hajtások.
Ma már országosan találkozhatunk kárképével, sőt egyes
helyeken oly mértékben elszaporodott, hogy az állományok
létét fenyegeti.
Az Erdészeti Lapokban először Paszlovszki említi 1890ben e melegkedvelő, elsősorban dél-, délkelet-európai elterje
dési] díszbogárfajt, amikor is a Bükk és Mátra hegység D-i
lejtőin okozott károkat. Az akkori irodalmi adatok alapján ezt
tartották a legészakibb előfordulásának. Később, 1900-ban,
Vadas Jenő foglalkozik a témával, mivel Nyitra vármegyéből
jelentenek erős díszbogárfertőzést.

Nem sokkal később Matusovits Péter Besztercebánya kör
nyékén tapasztal igen erős károsítást, amelynek során 1306
kh-ról 11 810 bogarat szedtek össze és semmisítettek meg.
írásában már közöl néhány megfigyelést életmódjára vonat
kozóan is.
Györfi János 1957-ben már részletes ismertetést ad a
rovarról, fejlődésmenetéről, károsításáról.
Az irodalmi adatok szerint elsősorban napos, meleg D-i
lejtőkön álló kiritkult állományokban fordul elő mint másodla
gos károsító.
Fő gazdanövénye a kocsányos és kocsánytalan tölgy, de
előfordul csertölgyön és molyhos tölgyön is. A bogár színe
aranyzöldtől kékeszöldig változhat, de minden esetben meg
található a szárnyfedők végén a két világosabb harántsáv,
amiről nevét is kapta.
Az imágó június-július folyamán repül és a fiatal hajtásokra
rakja petéit. A kikelő álca a háncson keresztül az egyéves
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hajtások beléig hatol. További rágását lefelé haladva az ág
belsejében folytatja és ennek során több, mint 1 métert is
haladhat. Bábozódás előtt kora tavasszal az álca a szijácsban
körkörös járatot készít. Ez az úgynevezett „halálgyűrű", mivel
e fölött a hajtás elhal. A bábozódás a gyűrű felett kb. 4-5 cm-rel
az elszáradt ágban történik, közvetlenül a kéreg alatt.
A sávos tölgybogár legújabb nagyobb arányú hazai megje
lenésére először 1988-ban figyeltünk fel a Mecsekben, vala
mint a Cserhátban Buják térségében. E területeken a nyolc
vanas évek eleje óta végzünk évente két alkalommal egész
ségügyi felvételezéseket tölgyállományokban kitűzött precíz
parcellákon. Az említett időpontig elvétve találkoztunk a jelleg
zetes díszbogár okozta ágelhalással, de 1988 májusában
ugrásszerűen megnőtt a számuk.
Ettől az évtől kezdve minden évben feljegyeztük aterületeken levő valamennyi új fertőzést. Ennek alapján a károsítás
mértékéről és lefolyásáról pontos képet kaptunk.
A mecseki területen három parcella adatait, míg Buják
térségéből egy terület adatait foglaltuk össze az alábbi táblá
zatban:
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Tölgyek szárazságtűrésének fokozása
trágyázással
ÁJlorrtányból nyert tölgycsemetéket ültettek el
vályogos löszt tartalmazó edényekbe. A cél az volt,
hogy megállapítsák, miként lehet a szárazság miatt
bekövetkező pusztulást trágyázással csökkenteni. A
növényeket nedves és száraz körülrnények között
nevelték különböző műtrágyák adagolása mellett A
vizsgálat folyamán a pusztuló csemeték mennyisé
gét értékelték. A szuperfoszfát trágyázás negatívan
hatott. A káliumnitrát a kellő vízellátottságú növé
nyeknél j ó hatást gyakorolt, míg az alig öntözött
növényeknél nem volt hatása. A kálium-magnézi
u m trágya csökkentette a szárazság következtében
történő pusztulás sebességét
(AFZ1991.5. Ref.: Bidló András)

A tápanyaghiány szerepe
a kocsánytalan tölgy pusztulásában
Kocsánytalantölgy-állon-iányokTvál megállapítot
ták, hogy a beteg egyedek levelei kevesebb kalciu
mot és nitrogént tartalmaznak, mint az egész
ségeseké. A tápanyaghiány és a betegség közötti
kapcsolat kimutatására három állományban (Sikfőícúton és Trizsben) 1990 februárjában kijelölt fákat
trágyáztak különböző összetételű, vízben oldott trá
gyákkal. Bemosódásukat később még 200 mm csa
padéknak megfelelő vízzel segítették elő. Július kö
zepén újból vizsgálták a fák egészségi állapotátMíg
a kontrolinál nem tapasztaltak jelentős változást, a
trágyázott fák több mint ötven százalékának javult
az egészségi állapota, függetlenül attól, hogy csak
nitrogén vagy N , P, K, M g és Ca-mal trágyázott
egyedekről van-e szó. A csak vízzel öntözött fák
leveleinek szine nem változott, de bujább levélkép
ződést tapasztaltak. A levelek tápanyagtartalmát
vizsgálva a levelek P-, K-, Ca- tartalma nem változott,
míg a Mg-nál és a N-nél növekedést tapasztaltak.
(AFZ, 1991. január 21. Ref.: Bidló András)

Vizsgálataink folyamán arra a megállapításra jutottunk,
hogy hazánkban a bogár teljes kifejlődéséhez 2 év szükséges
és a 3. év júniusában repül ki az imágó. Ezt arra alapozzuk,
hogy az 1988-as nagyobb arányú megjelenést követő harma
dik évben ismételten és kiugróan magas számban jelentkezett
a károsító.
E két tájegység mellett vannak egyéb országos megfigye
léseink, amelyek azt mutatják, hogy ez év tavaszára szinte
valamennyi tölgyállományban megjelent a sávos tölgybogár.A
károsítás mértéke eltérő és vidékenként változó, de megfigye
léseink szerint minden korosztályú állományban előfordul. A
károsodott egyedek száma néhány erdőrészletben elérheti a
60%-ot, mint például a Budai hegység egyes D-i oldalain vagy
a Bakony hegység ugyancsak D-i kitettségű száraz lejtői.
Erős károsítás esetén előfordult, hogy egyetlen fán 6-8,
a díszbogár álcájának rágása nyomán elpusztult ágat is
találtunk. Az elhalt ág rendszerint a vezérhajtás vagy az
annak közelében lévő, fénynek kitett oldalhajtások egyike.
A károsítás kis gyakorlattal könnyen felismerhető és elkü
löníthető a egyéb ágelhalásoktól. A teljes lombjában lévő
egészséges zöld színű koronákon 0,5-2 m hosszú elszáradt
ágvégek meredeznek, amelyeken egy jól meghatározható
pont alatt zöld a hajtás. E pusztulási forma nagy valószínűség
gel a díszbogár kártételét jelzi. Az elszáradt ágat letörve egyér
telműen meghatározható a kárkép, mivel minden esetben a
„halálgyűrű"-nél válik el az ág, s láthatóvá válik a szijácsban
körkörösen futó álcamenet.
A díszbogár magyarországi megjelenése és ilyen mértékű
elszaporodása egyértelműen az elmúlt évek sokat hangozta
tott száraz, aszályos időjárása nyomán következhetett be.
Xerofil fajról lévén szó, optimális feltételek alakultak ki számá
ra, s tölgyerdeink egyébként sem jó általános egészségi álla
pota elősegítette nagymérvű elszaporodását.
A tömegszaporodás megállítására megfelelő védekezési
eljárás nincs kidolgozva, hiszen eddig soha nem okozott
számbavehető károkat, igy csak abban bízhatunk, hogy az
időjárás számunkra kedvező változása természetes úton
csökkenti a károsítok számát és az okozott kár nagyságát.

