
Erdőgazdálkodásunkat napjainkban több - gyakran 
éles hangú - kritika éri az erdőben folyó „durva" beavat
kozások miatt. A nemritkán szélsőséges megnyilatkozá
sok között szerepel a fenyők teljes száműzésének, a 
szálalás kötelező bevezetésének, illetve az erdők érin
tetlenül hagyásának javaslata is. 

A javaslatok jó szándékáról nekünk erdészeknek 
nincs kétségünk, hiszen szakmánk minden törekvése 
arra irányul, hogy jó minőségű faanyagot adó, védelmi, 
rekreációs és esztétikai szempontoknak egyaránt meg
felelő erdőszerkezetet alakítsunk ki. Hogy ez a célkitű
zés eddig csak részben valósult meg, annak okai a 
következők: 

— az erdők bizonyos mennyiségű és megfelelő mi
nőségű faanyagáról nem mondhatunk le, ezért a közvé
lemény számára „nem szimpatikus", de a felhasználás 
szempontjából fontos fafajokat is termesztenünk kell 
(nemes nyarak, akác, fenyők stb.); 

— a jelenlegi gazdasági környezet (pénzeszközök, 
munkaerő, technika, piaci viszonyok) jelentősen befo
lyásolja az erdészeti tevékenységet; 

— az ökológiai viszonyok, illetve ezek változásai 
pedig alapvetően meghatározzák erdeink fafajösszeté
telét, az erdők állapotát, s ezek következményeként 
magát az erdőgazdálkodást is. 

Jakucs Pál(1981) kutatásai szerint a mai Magyaror
szág területének a honfoglalás idején mintegy 87%-át 
erdő borította, s magától értetődően ezek természetes 
erdőtársulások voltak. Napjainkig ez a terület - a mező
gazdaság térhódítása, az urbanizáció és a különböző 
korszakok erdőirtásai következtében - kb. az 1/5-ére 
csökkent. A valamikori természetes erdőtársulások és a 
mai természetes, illetve természetszerű erdők terület
arányát az 1. táblázat szemlélteti. 

1. M a g y a r o r s z á g t e r m é s z e t e s e r d ő t á r s u l á s a i n a k 
v á l t o z á s a a z o r s z á g m a i t e r ü l e t é n e k (9,3 m i l l i ó h a ) 

a r á n y á b a n ( P o t e n c i á l i s e r d ő v e g e t á c i ó ) 

Erdőtársulás-csoportok Területarány (%) 
honfoglaláskor napjainkban 

Cseres tölgyesek 19,5 2,5 
Ártéri és ligeterdők 19,0 1,0 
Gyertyános tölgyesek 10,5 2,5 
Elegyes lösz tölgyesek 9,0 0,1 
Gyöngyvirágos tölgyesek 8,0 0,5 
Pusztai tölgyesek 7,0 0,5 
Láperdők 4,0 0,5 
Bükkösök 4,0 1,2 
Molyhos tölgyesek 4,0 1,0 
Erdeifenyvesek 1,0 0,1 
Mészkerülő lomberdők 0,5 0,1 
Lucfenyvesek 0,5 -
Összesen 87,0 10,0 

A megmaradt erdők az évszázadok folyamán szerke
zetükben is jelentősen változtak. Példa erre - s ezt a 
táblázat adatai jól tükrözik - a létükben többletvíztől 
(talajvíz, folyóvíz) függő erdőtársulások (ártéri és ligeter
dők, láperdők, homoki tölgyesek) 38%-ról3%-ra történő 
területarány-csökkenése, amelynek fő oka a folyósza
bályozás és a vízrendezés negatív hatása volt. Helyü
kön ma részben mezőgazdasági kultúrák, részben pe
dig mesterséges erdők (akácosok, nemes nyárasok, 
fenyvesek) találhatók. 

A megváltozott - általában leromlott - termőhelyeken 
az 1930-as évektől hatalmas méretű erdőtelepítés tör
tént, főleg az előzőekben említett idegen fafajokkal. Az 
ország erdőterülete 1921-től napjainkig csaknem félmil
lió hektárral nőtt. Mai erdőterületünkön az őshonos fa
fajokból álló természetszerű erdők és az idegen fafajok 
kultúrállományainak egymáshoz viszonyított aránya kb. 
59% :41%(FM, 1990). 

Az utóbbi években Európában szinte mozgalomsze
rűen alakult ki erőteljes erdészeti törekvés a termé
szetes erdők területének növelésére, illetve az erdők 
olyan jellegű kezelésére, amely messzemenően az erdő 
természetes életfolyamataihoz próbál alkalmazkodni. 
Ezt a célt szolgálná az ún. természetszerű erdőgazdál
kodás, amelynek jellegzetességei a következők: 

— a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, a termé
szetes erdőtársulás fafajösszetételével közel azonos 
elegyes erdők kialakítása, 

— ahol lehetséges, a szálaié üzemmód bevezetése; 
— a vágásos üzemmódban kezelt erdőkben a hosszú 

időtartamú, magról történő természetes felújítás alkal
mazása; 

—erdőtelepítésekben és mesterséges felújításokban 
a magvetés előtérbe helyezése, illetve a nagy cseme
teszámmal való erdősítés, 

— erdőneveléskor a természetes szelekció folyama
tának fokozott figyelembe vétele, gyakori, mérsékelt 
beavatkozások kíméletes fahasználati eljárásokkal; 

— az erdő létét és egészségi állapotát lényegesen 
nem veszélyeztető vadállomány kialakítása, valamint 

— a termőhelyi viszonyokat durván megváltoztató 
emberi tevékenység megakadályozása. 

A fenti elvek maradéktalan gyakorlati alkalmazásá
nak elsősorban ökonómiai korlátai vannak, de ezek 
mértékét nem szabad eltúlozni. Magyarországon a ter
mészetszerű erdőgazdálkodás teljes körű alkalmazásá
nak ökológiai okok és erdőművelési lehetőségek is ha
tárt szabnak, ezekről a továbbiakban szeretnék néhány 
gondolatot közölni. 

Természetszerű erdők kialakítása, 
fafajmegválasztás 

A természetszerű erdők területének növelése a kul-
túrerdők térfoglalásának rovására történhet. A 2. táblá-
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zat az erdőtársulás-csoportok jelenlegi (1989-es álla
pot) és lehetséges területarányait tartalmazza. 

2. A t e r m é s z e t s z e r ű é s k u l t ú r e r d ő t á r s u l á s - c s o p o r t o k 
j e l e n l e g i ( 1 9 8 9 ) é s l e h e t s é g e s t é r f o g l a l á s a 

az e r d ő t e r ü l e t s z á z a l é k á b a n 

Erdőtársulás-csoport Jelenlegi 
Lehetséges 

Területarány 
(%) 

Természetszerű erdők 
Tölgyesek 30 40 
Cseresek 14 15 
Bükkösök 8 8 
Hazai nyárasok 2 4 
Füzesek 2 3 
Égerek 3 4 
ÖSSZESEN 59 74 

Kultúrerdők 
Nemes nyárasok 8 2 
Akácosok 18 13 
Fenyvesek 15 11 
ÖSSZESEN 41 26 

MINDÖSSZESEN 100 100 

A tölgyek és a cser termesztése jelenlegi erdőterü
letünknek legalább 2/3-án lehetséges. Ez az állítás alá
támasztható azzal, hogy az erdőterület 36%-a a gyer
tyános tölgyes, 32%-a pedig a kocsánytalan, ill. cseres 
tölgyes klímába sorolható, sőt az erdős sztyepp k/ímá-
va/ér\r\e\\ területek (23%) egy része is alkalmas a tölgy 
termesztésére. A tölgyesek és a cseresek jelenlegi te
rületének (44%) nagyobb mértékű növelését - bár az 
alapvetően meghatározó klíma ezt lehetővé tenné - a 
kedvezőtlen edafikus, illetve hidrológiai viszonyok nagy
mértékben hátráltatják. A múltban végrehajtott, s napja
inkban is folyó vízrendezések a meglévő kocsányos 
tölgyesek létét is veszélyeztetik. Példa erre, hogy ho
moktalajaink zöme már csak szárazságtűrő kultúrfafa-
jokkal hasznosítható. Csak a jobb termőhelyeken lévő 
akácosok, nemes nyárasok helyén képzelhető el fafaj
csere a tölgyek javára. Mindezek figyelembevételével a 
tölgyesek és cseresek területarányát mintegy 55%-ra 
lehetne növelni. 

A bükkösök területe (8%) gyakorlatilag nem növelhe
tő, mert a bükk tenyészetét a klíma eleve meghatározza. 
Erdőterületünknek mindössze 9%-a tartozik bükkös klí
mába, így célunk csak a jelenlegi térfoglalás megőrzése 
lehet. 

Az égeresek, füzesek és hazai nyárasok együttes 
területaránya kb. 7%, eredeti termőhelyeik túlnyomó 
részét nemes nyárasok foglalták el. Figyelembe véve 
azt, hogy a hidrológiai viszonyok az őshonos vízigényes 
fafajok szempontjából is kedvezőtlenül változtak meg, 
területük - a nemes nyárasok rovására - elvileg 4%-kal 
növelhető. 

Vizsgálataimat kizárólag a termőhelyi viszonyok 
függvényében végeztem el, s ennek alapján feltétele
zem a természetszerű erdők területének mintegy 15%-
os növelési lehetőségét. 

A szálaló üzemmód alkalmazásának 
lehetősége 

Tévhit az, hogy minden erdő szálaló üzemmódban 
kezelhető úgy, hogy a gazdálkodás az erdővel szemben 
támasztott hármas követelményrendszernek megfelel
ne. Ennek bizonyítására csak át kell tekinteni a szála-
lással foglalkozó - s nem is túl nagy múltra (1850-től) 
visszatekintő - európai szakirodalmat. 

Megállapítható abból, hogy a szálaló üzemmód főleg 
az Alpok térségében terjedt el, elsősorban luc- és bükk
elegyes jegenyefenyvesekben Az eddigi tapasztalatok 
szerint szálalásra leginkább a jegyenyefenyőa\ka\mas, 
mivel évtizedekig képes árnyalásban élni úgy, hogy 
felszabadítva erőteljes növekedésnek indul. Erre sem a 
lucfenyő, sem a bükk nem képes. A fényigényes fafajok 
állományaiban pedig egyáltalán nem lehet szálalni, 
ugyanis az újulat már néhány éves árnyalásban elpusz
tul. 

Magyarországon jelenleg a Szentgyörgy-völgyi erdei 
fenyvesben és Sopron határában az Asztalfő bükkösé
ben folynak szálalóerdő-kísérletek. A Szentgyörgy-völ
gyi szálalóerdőben az eredeti természetes erdőtársulás 
fafajai (tölgy, bükk, gyertyán) már annyira ellepték az 
erdeifenyves második lombkoronaszintjét, hogy a to
vábbi szálalás lassan lehetetlenné válik. A soproni kísér
leti terület egy része a II. világháborúban megsemmisült, 
a maradék területen (kb. 30 ha) az utolsó bontás 1975-
ben történt, ezért szálalóerdő-szerkezet mindez ideig 
nem alakult ki. 

A negatív tapasztalatok ellenére sem szabad a szá
lalás lehetőségét elvetni, de alkalmazásakor néhány 
fontosabb szempontot feltétlenül figyelembe kell venni: 

— Magyarországon szálalás csak bükkös állomá
nyokban lehetséges; 

— a vágásérett bükk szálerdőkben már nem lehet 
szálalóerdő-szerkezetet kialakítani; 

— bükköseink általában egykorúak, ezért a szálaló
erdő-szerkezet kialakítását legkésőbb az első makkter
mések idején (60-80 év) el kell kezdeni; 

— szálalni csak olyan bükkösben szabad, ahol gya
kori a makktermés (pl. montán bükkösök). 

Mindezek alapján - véleményem szerint - a szálaló 
üzemmód bevezetésére a bükkösök területének 25%-
án, azaz erdőterületünk maximum 2%-án nyílike\v\ le
hetőség. 
A magról történő természetes felújítás arányának 

növelési lehetősége 
Bükköseink, tölgyeseink és csereseink túlnyomó ré

sze alkalmas a magról történő fokozatos felújításra, 
ennek azonban határt szabnak a következő, közismert 
tények: 

— a felsorolt erdőtársulások határtermőhelyein (igen 
száraz, nedves erdőtípusok) az újulat megmaradásának 
feltételei rendkívül kedvezőtlenek, ezért általában ered
ményesebb a mesterséges felújítás; 



— a jelenlegi vadlétszám mellett - megfelelő véde
lem nélkül - minden felújítás kockázatos; 

— a fenti fafajok állományainak érett magtermő kora 
(bükk és tölgy esetében 100 év felett) gyakran egybee
sik az állományok egészségi állapotának kezdeti lerom
lásával, így a gazdálkodói érdek azt kívánja, hogy a 
kitermelés megfelelő újulat hiányában is megtörténjék. 

Az erdőfelújítások területe évente 23-25 ezer ha, s 
ennek mindössze 7%-án (cca. 1700 ha) történik termé
szetes úton, magról a felújítás. Az ökológiai lehetőség 
az említett hátráltató tényezők ellenére ennél lényege
sen nagyobb, s megfelelő ökológiai és vadgazdálkodási 
szabályozással ezt az arányt legalább a háromszorosá
ra lehetne növelni. 

Mesterséges felújítások és erdőtelepítések 
A természetszerű erdőgazdálkodás fogalomköréből 

nem szabad kizárni a mesterséges erdősítést sem. Kul-
túrerdeinket - más lehetőség hiányában - és termé
szetes erdeink jelentős részét - az előzőekben ismerte
tett okok miatt - mesterséges úton újítjuk fel (kivétel az 
akác sarjaztatása). Erre a felújítási módra- remélhető
leg csökkenő mértékben - a jövőben is szükség lesz. 

A közelmúlt tapasztalatai szerint a mesterséges fel
újítások és telepítések sikere átlagosan csak másfél-két
szeres költségráfordítással érhető el. A sikertelenség 
néhány oka: 

— a vadkárosítás elképesztő mértéke, 
— a gyenge minőségű ültetési anyag, 
— a tág ültetési hálózat, kis csemeteszám, 
— a helytelen fafajmegválasztás és elegyetlenség, 
— az ápolások hiánya, 
— az egyéb abiotikus és biotikus károsítások. 
Mindezek részleges vagy teljes kiküszöbölésére le

hetőség nyílik, ha ezen a téren is a természetes állapot
hoz leginkább közelítő módszereket alkalmazzuk: 

— erdősítés makkvetéssel (tölgyesek, cseresek), 
amelynek előnyei a szakközönség előtt ismertek, 

— helyes fafajmegválasztás, tudatos elegyítés, 
— erdősítés nagy csemeteszámmal és jó minőségű 

ültetési anyaggal, sűrűbb hálózatban, 
— az erdősítések folyamatos ápolása, 
— intenzív vadkárelhárítás. 

r Az Erdő 1983. augusztusi számá-
ban A szlavón tölgy érdekében c. 
tanulmányban számoltam be az Er-
dőműveléstani Tanszék - szlavón 
tölgyre vonatkozó - néhány kutatási 
eredményéről. A cikkel a szakma 
figyelmét kívántam felhívni az érté
kes tölgyalak védelmére, elterjesz
tésére. 

A közelmúltban az országos er
dőleltárból számítógép segítségével 
összeállítottam azon erdészetek, 
termelőszövetkezetek, állami gaz
daságok stb. listáját, amelyek terü
letén szlavóntölgy-állományok talál-

Erdőnevelés 
Erdőnevelési gyakorlatunkat érdemes lenne Kaán 

Károly egyik gondolatához igazítani: 
„Hogy az erdőgazda az individuális evolúció érvénye

süléseit elősegítse és annak hasznát lássa, oda törek
szik, hogy minden fapéldányt már a fiatal erdőből is 
akkor szedjen ki, amikor az betöltötte szerepét a fák 
állományaiban... A beavatkozás legyen nagyon gyakori: 
eleinte szinte évente, de legalább is 2-3 évenként, 
később 4-5 évenként, a bükknél egészen 85-90, a 
tölgynél 105-110 éves korig." 

A jelenlegi gyakorlat ettől igen messze van, s a mai 
gazdasági helyzet alapján a közeljövőben jelentős vál
tozás nem is képzelhető el. 

Vadgazdálkodás 
A túlszaporodott (szaporított) vadállomány a termé

szetszerű erdőgazdálkodásnak a legnagyobb akadálya, 
ugyanakkor az említett és javasolt erdőművelési eljárá
sok azok, amelyekkel az erdőt a vadtól jobban meg lehet 
védeni. E kérdés taglalása az Erdészeti Lapok hasábja
in ismétlést jelentene, elég ha csak Páll Endre: „Aho
gyan Somogyban látom..." c. 1991 januári cikkére uta
lok, amelynek megállapításaival egyetértek. A vadállo
mány erőteljes apasztására feltétlenül szükség van! 

A termőhelyi viszonyok ember által történő 
megváltoztatásának megakadályozása 

A mezőgazdasági érdekeket szolgáló vízrendezés, a 
levegő- és környezetszennyezettség ellen az erdő véd
telen. Az erdésznek alig van lehetősége a károk elhárí
tására, „kínjában" fafajcserét hajt végre, költséges ne
mesítő tevékenységbe kezd, amelynek célja ellenálló 
klónok létrehozása. Ez hosszú távon nem lehet megol
dás, a fő cél a környezetrombolás megszüntetése, ami 
elsősorban politikai feladat. * 

A természetszerű erdőgazdálkodás erdőművelési
ökológiai lehetőségei Magyarországon adottak, a vég
rehajtáshoz viszont a gazdasági, technikai feltételek 
elégtelenek. 

A társadalom tudomására kell hozni azt, hogy a 
jelenlegi gazdasági szabályozórendszerrel működő er
dőgazdálkodásunk ezeket a hiányzó feltételeket csak a 
társadalom segítségével teremtheti meg. 

hatók. A lista tanulmányozásakor 
néhány érdekes jelenségre figyel
tem fel. 

A szlavóntölgy-állományok nyil
vántartása hiányos, pontatlan. Le
hetetlen, hogy pl. a sellyei, a gyulai, 
a vésztői és a soproni (hegyvidéki) 
erdészetek területéről eltűnt volna a 
szlavón tölgy. Csak az általam is
mert állományok (erdőrészletek) er
dőtervi leírásait ellenőrizve is kide
rült, hogy közülük jónéhányban a 
„SZT" helyett a „KST", jobb esetbe a 
„KVT" (későn fakadó tölgy) megje
lölések szerepelnek. 

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF 

A szlavón tölgy 
érdekében 

Ez tulajdonképpen nem súlyos hi
ba, mivel a szlavón és a későn faka
dó tölgy is a kocsányos tölgy egy-
egy faj alatti egységét jelentik. Ha 
azonban figyelembe vesszük azt, 
hogy a szlavón tölgy kiemelten fon
tos és megőrzendő tölgyalak és az 
erdőtervben lehetőség van a (kö
zönséges) kocsányos tölgy (KST), a 
szlavón tölgy (SZT) és a későn fa-
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Vegyszerkenő gép 
erdészeti alkalmazásának lehetőségei 

Az erdősítési feladatok végrehajtásakor egyre nagyobb probléma 
napjainkban azerdó'sítésekfolyamatos, 6-10 éven át tar tó szakszerű 
ápolása. A növekvő ápolási feladatok ma már egyre kevésbé oldha
tók meg a hagyományos mechanikus és vegyszeres ápolási techno
lógiákkal, ezért a fatermesztés biztonságának és eredményességé
nekfokozása végett új megoldásokat kell keresni. E megoldások köré 
sorolhatók a környezetkímélő vegyszerkenő gépekkel megvalósítha
tó technológiák. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdészeti Géptani Tanszékének 
kezdeményezésére a Debreceni Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat 
1991 tavaszán az egyetem rendelkezésére bocsátott egy SZVF-60 
típusú szántóföldi vegyszerkenő gépet. A gép megléte lehetővé tette 
bizonyos kísérletek elvégzését - ezekre a Tanulmányi Állami Erdő
gazdaság iváni erdészetében került s o r - illetve ösztönzést adott egy 
olyan kutatásnak, amely a vegyszerkenő gépek lehetséges változá
sainak elemzéséhez és azok erdészeti alkalmazásának értékelésével 
foglalkozik. 

A gépek általános jel lemzése, alkalmazási terület 

A vegyszerkenő gépek a növényvédelmi gépeknek olyan típusai, 
amelyek nem a hagyományos módon permetezéssel, hanem kenés
sel juttatják a folyékony növényvédő szert a kezelt növény felületére. 

A vegyszerkenő gépek általánosságban alkalmasak 
— gyomnövények vegyszeres irtására, illetve 
— haszonnövények lombtrágyával vagy stimuláló anyagokkal va

ló kezelésére. 
Gyomirtásban ezek a gépek vegetációs időben is használhatók, 

mivel a vegyszer csak a kenőszerkezettel érintkezésbe kerülő nö
vényzetre jut. A haszonnövények védelme tehát biztosítható 

— speciális kenőkeretek alkalmazásával, illetve 
— egyszerű síkkenő keret esetében annak helyes beállításával 

(pl. a haszonnövény fölé nőtt gyomoknak a haszonnövény magassá
gánál nagyobb magasságú kenésével). 

A vegyszerkenő gépek erdészeti alkalmazása elsősorban: 
— vágásterületek gyomirtásában, 
— vágásterületek cserje- vagy sarjirtásában, 
— erdősítések gyomirtásában, 
— erdősítések cserje- vagy sarjirtásában 
lehetséges. 
A vegyszerkenő gépek erdészeti alkalmazásának előnyei: 

— vegyszer-takarékosság; 
— minimális környezetszennyezés; 
— gyomirtáskor optimális mértékű növényzetpusztítás; 
— egészségkárosító hatások csökkenése a technológiát kivitele

zőknél; 
— olyan feladatok gépi vegyszeres elvégzése, amelyekre eddig 

megfelelő szelektív szerek hiányában nem volt lehetőség; 
— az erdőfelújítások gyorsulása, azaz a fakitermeléstől az átadá

sig terjedő időszak rövidülése; 
— új módszerek bevezetése az erdó'felújítási technológiákban. 

Az SZVF-60 típusú vegyszerkenő gép jellemzése 

Az áteresztőtömlős rendszerú'gép viszonylag egyszerű szerkezeti 
felépítésűi Lábra) . A gép vegyszerrendszere-szántóföldi kenőkeret 
a lka lmazásakor -a 2. ábra szerinti. 

1. ábra 
Az SZVF-60 típusú kenőcsöves vegyszerkenő gép szerkezeti fe l 

építése 

SZVF-60 1 

A lapgép Kenokeret 

• al váz 
• vegyszer-

tartály 

•szivattyú 

-szívóvezeték 
• visszafolyó 

-vezeték 

szántóföldi I 
-paralel 

felfüggesztés 

-keresztcsap 

— keretváz 
talajkerekek 

-kenőcsövek 
-kapcsolótömlők 

árok 
-gyomirtó 

erdészeti 

L_ % J 

- még egyszer 
kadó (virító) tölgy (KVT) elkülöníté
sére, akkor a hiba kijavítása szüksé
gesnek látszik. 

Az említett három (kocsányos) 
tölgyalak viszonylag könnyen meg
különböztethető egymástól: 

— A (közönséges) kocsányos 
tölgy morfológiai és fakadási tulaj
donságai minden szakember előtt 
ismertek. 

— A szlavón tölgy a kocsányos 
tölgy egyik alfaja (Quercus robur 
ssp. slavonica), amelyet csak a 
„gyertyaegyenes" törzse és finom, 
vékony, felfelé törekvő ágai külön
böztetnek meg a közönséges ko
csányos tölgytől. Igaz, hogy ezek a 
morfológiai bélyegek csak a vékony 
rudas korban tűnnek fel meggyőző 
formában. 

A szalvón tölgynek ismerjük ko
ránfakadó;(f. subpraecox) és későn 
fakadó{\. tardissima) alakjait. Utób
bit gyakran összetévesztik a későn 
fakadó tölggyel, amely a (közönsé

ges) kocsányos tölgy (Quercus 
robur ssp. robur) későn fakadó vál
tozata (var. tardiflora). Rá egyálta
lán nem jellemzők a szlavón tölgy 
morfológiai bélyegei! 

A szlavón és a kocsányos tölgy 
későn fakadó változatai (f. tardissi
ma, ill. a var. tardiflora) egyaránt 
május végén lombosodnak, s ezen 
tulajdonságuk már csemetekorban 
is szembetűnő. 

Ez a rövid ismertetés remélhető
en megkönnyíti számunkra (erdő
tervezők!) a három tölgyalak tere
pen történő megkülönböztetését. 



A kísérletek jel lemzése, eredményei 

Az elmúl t időszakba n (1991-ben ) az SZVF-60 típusú vegyszerken ő 
géppel ké t változatban végeztün k kísérleteket , nevezetese n 

— vegyszere s gyomirtás t kocsányo s tölg y erdőfelújításba n (A ) 
valamint 

— vegyszere s akácsarj irtás t kocsányo s tölg y erdőfelújításba n 
(B). 

A kísérlete k jellemzői t é s eredményeit a  következő táblázattartal -
mazza: 

Jellemzők B 

A kezelt terület 
— helye 

erdó'részlet 
— fafaja 
— fa kora (év) 
— sortávolsága (m) 
— csemete 

mérete (cm) 
— gyomboritottságának 

mértéke (%) 
— jellemző 

gyomnövényei 

— gyomnövényeinek 
magassága (cm) 

— terepadottságai 

Iván 60A 

kocsányos tölgy 
3 
1,8 

10 .30 

80...100 

Calamagrostis 
epigeios, 
Deschamisia 
caespitosa 

60... 120 
sík, tuskós 
terület 

Iván 41C 

kocsányos tölgy 
3 

1,8 

15...35 

30...35 

akácsarjak 

80...200 
sík, tuskós 
terület 

Az alkalmazottvegyszer 
— gyártója 
— típusa 
— kiszerelése 
— dózisa (a gyártó 

által javasolt) 
(dm3/ha)5...25 

— dózisa (a kísérlet 

Tiszavasvári Alkoloida 
GLIALKA 16F 
60 cm 3-es műanyag ballon 

alatt megvalósított) 
(dm3/ha) 25 22,7 és 11,3 

A gépbeállítás jellemzői 
munka közben 
— munkasebesség 

(km/h) 3...4 2 . 3 
— keretmagasság (m) 0,45 0,70 

Eredményesség 
jellemzése 
— a gyomirtás 

mértéke (%) 

— a csemetekárosodás 
mértéke (%) 

9 0 . 9 5 

0 

100 (mindkét 
dózisnál) 

0 (mindkét 
dózisnál) 

Az SZVF-60 típusú vegyszerkenő gép funkc ioná l is 
vizsgálatainak eredményei 

A gép műszaki je l lemzése,fe j lesztési javaslatok 

A gé p működés i elv e alapjá n erdőgazdaság i területe n -  elsősor -
ban erdősítése k vegyszeres gyomi r tásában-va l ó használatr a alkal -
mas. Szerkezeti kivitel e azonba n a z e  területen tör ténő használatho z 
megerősítésre szorul ,amit a kísérletekfolyamá n bekövetkezőalább i 
meghibásodások támasztana k alá : 

— a  kenőtömlő anyaghibája ; 
— a  talajkerék tartókeretének deformálódása ; 
— a  szivattyút rögzít ő lánc kapcsolóbi l l incséne k kinyúlása ; 

2. ábra. 
Az SZVF-60 vegyszer rendszere 

1. vegyszertartás, Z szivattyú, 3. szívóvezeték, 
4 . visszafolyó-vezeték, 5. kenőcső, 6. kapcsolótömlő. 

— a  kenó'kere t csukló s kötéséne k szakadása ; 
— a  kenó'kere t középs ő tagjának deformációja . 
Az erdőgazdaság i alkalmassá g céljábó l a  gépen , illetv e anna k 

kiegészítéseként a  következő fejlesztéseket kel l végrehajtani : 
— megfelelőe n méretezet t tar tókeret a talajkerékhez ; 
— nagyob b átmérőjú'talajkeré k alkalmazás a a z erdészeti célokr a 

fejlesztett kenőgépnél ; 
— eró'seb b kapcsolóbil inc s a  szivattyút rögzít ő lánc végére ; 
— kenői é mennyisé g kijelzéséne k megoldása ; 
— méreteseb b kenó'keret ; 
— sorközken ő kere t fejlesztése erdészet i célokra . 

A gép ökonómiai jel lemzői 

Az SZVF-6 0 típus ú vegyszerken ő gé p ökonómia i jellmező i (1991 . 
évi árakon) a  következők : 

— műszakór a önköltsége : 64, - Ft/h; 
— a  gépcsopor t (MTZ-50+SZVF-60 ) műszakór a önköltsége : 

498.- Ft/h ; 
— műszakóránként i területteljesítménye ( a munkasebességtől é s 

a műszakid ő kihasználásátó l függően) : 0,6-2,5 ha/h ; 
— a  gépen alapul ó technológia művelet i költség e ( a területtelje -

sítménytől é s a vegyszerfelhasználástól függően) : 1812-531 2 Ft/ha ; 

Összefoglalás, javaslatok 

Az eddig i vizsgálatok eredménye i alapjá n megállapítható , hogy a 
vegyszerkenő gépe k ígérete s lehetősége t jelentene k a z erdó'sitése k 
környezetkímélővegyszeresápolásában. Elsősorba n vágásterülete k 
és erdősítések gyom- , cserje- é s sarjirtásában alkalmazhatók . 

Tekintettel arra , hog y a  vegyszerken ő gé p ne m egésze n eg y 
vegetációs időszakba n áll t csak rendelkezésünkre , a gépre é s a vele 
megvalósított technológiákr a vonatkozóa n a z alább i vizsgálatoka t 
tartjuk szükségesnek : 

— a  gép tesztelését a z előzőekben részletezet t műszak i fejleszté-
sek végrehajtása után ; 

— a z alkalmazot t GLIALK A 1 6 F optimális adagolásána k megha -
tározását különböz ő gyom- , cserje- é s sarjirtásokban ; 

— egyé b levélherbicidek (pl. : Garlon3A) alkalmazásifeltételeine k 
meghatározását. 

E vizsgálatok elvégzés e utá n lehetsége s a  vegyszerkenő gépe k 
erdészeti alkalmazás i köréne k é s módozatainak ponto s kialakítása . 



ERDŐMŰVELÉS 

PURGER ZOLTÁN 
A mohagyep szerepe a természetes újulat 

megtelepedésében 
Köztudott dolog, hogy a faegyedek életében a víznek 

fiatal, főleg csemetekorban van nagyobb jelentősége, hi
szen az idősebb fák mélyebbre hatoló gyökereikkel elérik 
a nedvesebb talajrétegeket, ahonnan pótolhatják hiányzó 
vízkészletüket. Csemetekorban viszont a felső talajrétegek 
kiszáradása végzetes lehet a fiatal fák számára, ha nem 
tudnak megfelelő mennyiségű vizet felvenni. 

Az erdő alján helyenként található mohagyepek ebből a 
szempontból fontos szerepet játszanak, ugyanis a mohok 
testtömegüknél többszörös mennyiségű vizet képesek fel
venni, így nedvesebb mikroklímát biztosítanak. Á vízfelvé
tel mellett a vízvisszatartásuk is jelentős, így szárazabb 
időjárás esetén a talaj kiszáradása később következik be. 

Ezzel kapcsolatban végeztem vizsgálatot Fenyőfő mel
lett egy erdei tisztáson, melyet egy 70 éves erdeifenyves 
vesz körül. 

A tisztás szélét körbejárva véletlenszerű mintavétellel 
megállapítottam, hogy a megjelenő erdeifenyő újulat 80%-
ának tövénél különböző mohok fordulnak elő, úgymint a 
pirosszárú moha (Pleurozium schreberi), a ciprusmoha 
(Hypnum cupressiforme), a habos seprőmoha (Dicranum 
polysetum), a közönséges seprőmoha (D. scoparium) és 
agörbülttokú moha (Amblystegium serpens). 

Ezen a területen végeztem el a természetes újulat vizs
gálatát. A tisztás nyugati szélén elkülönítetten két terület
részt: az egyik részen összefüggő mohagyep található az 
előbb említett fajokból, a másik résznél ez hiányzik. Mind
kettőnél mértem a természetes újulat egyedeinek átlagos 
távolságait centiméter pontossággal, majd a mérés ered
ményeit egyszerű statisztikai módszerekkel kiértékeltem. 
A mohával nem borított részen 21 mérést végeztem. Az 
átlagos tőtávolság 80,76 cm-nek adódott. Ezzel szemben 
az összefüggő mohagyepben az átlagos tőtávolság 36,85 
cm, melyet 92 mérésből számítottam ki. 

Mindkét adatsor alapján elkészíthető az eloszlásfügg
vény, melyből megállapítható az átlagtól eltérő tőtávolsá-
gok gyakorisága. Ebből meghatározhatjuk azt, hogy a 

szükséges minimális csemeteszámot a terület hány szá
zaléka tartalmazza. Ez erdeifenyő esetében 8000 db/ha, 
de egyes szakemberek szerint több, illetve kevesebb is 
lehet, így a számításokat más adatokra is elvégeztem. 

A hektáronkénti csemeteszámból az ültetési hálózat 
alapján kiszámítható egy csemetének a növőtere, ebből 
pedig az átlagos tőtávolság. Ezek után az eloszlásfügg
vényből megállapíthatjuk, hogy ezt a tőtávolságot a vizs
gáitterületen a csemeték hány százaléka éri el (I. táblázat). 
600 db/ha minimális csemeteszám esetén négyzetes há
lózatban a minimális tőtávolság 129,1 cm-nek adódik. A 
mohával nem borított területen ezt a feltételt 83,9% elégíti 
ki, míg 16,1%-ának egyedei minél távolabb helyezkednek 
el egymástól. A mohagyeppel borított részen a tőtávolság 
gyakorlatilag mindenhol kisebb 129,1 cm-nél (99,99%). Ha 
10000 db/ha minimális csemeteszámot veszünk, akkor a 
szükséges minimális tőtávolság négyzetes hálózat esetén 
100 cm. Mohával nem borított részen 34,7%-ban ennél 
nagyobb tőtávolság adódik, míg a mohagyeppel borított 
részen ez az érték csak 0,4%. 

A természetes elrendeződéshez közelebb álló három
szög hálózat esetén a tő-, illetve sortávolság a négyzetes
nek 1,075-szerese, így ezek alapján számolva a terület 
nagyobb részén érik el a csemeték a szükséges minimális 
távolságot. A táblázatban az erre vonatkozó adatok is 
megtalálhatók. 

Ezekből is látható, hogy vízgyűjtósével, illetve víztartá
sával a mohagyep kedvezőbb feltételeket biztosít a meg
jelenő újulat számára. így az erdők felújulása a mohok 
segítségével nagyobb biztonságban végbemegy, ami a 
szukcesszió folyamatában is fontos szerepet játszik. To
vábbá a mohoknak ezt a kedvező tulajdonságát felhasz
nálhatjuk az erdőfelújításokban, akár természetes, akár 
mesterséges úton hajtjuk végre. 

Érdemes tehát lehajolni a legkisebb élőlényekhez is, 
hiszen nem a méretek a fontosak: a kicsi dolgoknak is nagy 
szerepe van az ökoszisztémák életében. 

A megfelelő csemetesűrűségű rész aránya az egész területhez 
Jelmagyarázat: P(t) - A szükséges tőtávolságnál közelebb elhelyezkedő csemeték aránya 

R(t) - A szükséges tőtávolságnál távolabb elhelyezkedő csemeték aránya 

Csemeteszám 
db/ha 

Növőtér 
m 2 

Tőtávolság 
t 

P(t) R(t) P(t) R(t) 

Csemeteszám 
db/ha 

Növőtér 
m 2 négyzetes háromszög mohagyeppel nem borított 

területen 
mohagyeppel borított 

területen 

Csemeteszám 
db/ha 

Növőtér 
m 2 

hálózat esetén 
cm 

mohagyeppel nem borított 
területen 

mohagyeppel borított 
területen 

6000 1.67 
129,1 0,839 0,161 1.000 0,000 

6000 1.67 
138,7 0,882 0,118 1,000 0,000 

7 000 1,43 
119.5 0,786 0,214 1,000 0,000 

7 000 1,43 
128,4 0,835 0.165 1,000 0.000 

8 000 1.25 
111,1 0,737 0,263 0.999 0,001 

8 000 1.25 
120.1 0.790 0,210 1,000 0.000 

9000 1,11 
105,4 0,693 0^07 0.998 0,002 

9000 1,11 
1133 0,747 0.253 0.999 0,001 

10 000 1,00 
100,0 0.653 0347 0,996 0,004 

10 000 1,00 
107,5 0.708 0,292 0,998 0,002 



Fenyveseinknél is örökzöldebb téma a nagyvad ne
gatív hatása az erdőre, a vad- és erdőgazda nem egy 
alkalommal sértegetésekig alacsonyodó vitája, a külön
böző fórumokon tudathasadásos állapotot idéző meg
nyilvánulások (az erdész szakemberek többnyire a vad
gazdálkodás és vadászat művelői is). 

Mindkét oldalról érintve, a ZEFAG nagykanizsai erdé
szeténél, az elmúlt években folyamatosan próbálkoz
tunk a vad és élőhelye között megbomlott egyensúly 
helyreállítására. Ez egyrészt jelentette a nagyvadállo
mány lépcsőzetesen végrehajtott csökkentését - egy
idejűleg a takarmányozási szint emelésével-, másrészt 
a különböző kárformák elleni védelem gyakorlatias 
módszereinek tesztelését, bevezetését. 

Egy jelenleg már üzemi szinten alkalmazott eljárás
ról, a villanypásztoros védelemről a következőkben kí
vánok közölni néhány gondolatot. 

Ez a technikai megoldás széles körben alkalmazható 
az erdei és mezei vadkár elhárítására, a vadföldgazdál
kodás intenzívebbé tételére. 

A bevezetés előzményéhez tartozik, hogy a fiatalo
sok egészségi állapotában bekövetkező hanyatlás (sú
lyos vad-, aszály- és pajorkárosítás) felvetette új, vagy 
hagyományos erdőfelújítási eljárások keresésének 
szükségességét. Az elmúlt évek bő makktermése lehe
tővé tette, hogy az I. kivitelek döntő hányadát (60-90 
ha/év) képező KST, KTT célállományokat mesterséges 
úton, magvetéssel hozzuk létre. 

E természetszerű felújítási mód előnyei közismertek 
(magas főszám, nagyobb tűrőképesség, viszonylagos 
olcsóság), általános elterjedését azonban a túlszaporo
dott vaddisznóállomány megakadályozta. 

1987-ben pl. 70 ha-os makkvetésünk a túrás követ
keztében, az alkalmazott védekezési módok (lesvadá
szat, őrzés, tüzelés, csávázás, vadkárelhárító terelések) 
ellenére 30%-os mennyiségi kárt szenvedett. 

E kényszerhelyzetben nyúltunk a korábbi kedvező 
vadföldi tapasztalatok alapján az elektromos védelem
hez. 

1990-ben 12 erdőrészletben, 93,3 ha őszi-tavaszi 
tölgymakkvetéses I. kivitelt védtünk egy egyszerűsített 
kétsoros zsinórzatú villanypásztorral, gyakorlatilag 
100%-os sikerrel. 

A részleges költségelemzés szerint egy átlagos és 
szabályos alakú 10 ha-os terület - a tápegység típusától 
és a védelem időtartamától függően - az I. kiviteli egy
ségár 7-11 %-nyi értékéből védhető ily módon. A jellem
zően 110 napos működés alatt az első évben a rendszer 
felállítása és üzemeltetése kb. 50.000 Ft-ot emészt fel. 
A rendszerek, illetve szerkezeti elemeik tapasztalatunk 
szerint 4-5 évig használhatók. 

Tápegységként egyaránt alkalmaztunk savas, szára
zelemes és napelemes típusokat, a feszültségadóval 

egybeépítve, illetve összekapcsolt szerkezetben is 
(elemcsere lehetősége). A zsinórzatot nőtt vagy fűré
szelt, 10 fm-ként leütött takarókon futtattuk 20 és 50 cm 
magasságban, műanyag faltiplin függesztve. 

A zsinórzat alatt a gyomtalanítást vegyszerrel folya
matosan (GLIALKA 4%-os oldata, három alkalommal), 
illetve kézi kaszálással 2-3 hetente végeztük. 

Téli üzemmód esetén az elsősorban alkalmazható 
savas akkumulátoros és szárazelemes rendszerek vé
dőládáját Hungarocellel szigeteltük, esetenként a talaj
ba süllyesztettük. 

Az eltulajdonítás megelőzésére a savas és száraz 
tápelemes rendszereket vaslemezzel borított, zárható 
fa védőládába helyeztük el, míg a napelemes típusoknál 
rácsos védőketrecet alakítottunk ki. A szándékos káro
kozás - esetenként eltulajdonítás - sajnos így sem volt 
kizárható, 10-15 működő rendszernél évi 1-2 alkalom
mal ez is előfordult. 

A működtetés egyértelmű felelősei a kerületvezető 
erdészek és vadászok voltak, akik az ellenőrzést és 
javíttatást napi feladatul kapták, napló vezetésével az 
eseményeket dokumentálniuk kellett. Elmondható, 
hogy a kollégák az előírásokat szinte maradék nélkül 
teljesítették, az I. kivitelek 90-100%-os sikere, a pótlás 
szükségtelen volta igazolta jelentős ráfordításainkat. 

A tapasztalatok alapján a villanypásztoros védelem 
széles körű elterjesztését kezdeményeztük a szántóte
rületeken (szarvas, vaddisznó és őz ellen), illetve 1991 -
ben megerősített rendszerrel (hatsoros zsinórzat, opti
kai riasztás) az erdőfelújítások őrzését is. Különösen 
ígéretesnek tűnnek a kombinált védekezési eljárások (a 
villanypásztor kiegészítése szag-, optikai, hanghatások 
keltésével), amelyekkel a biztonság fokozható. 

Az 1987 óta 26 területen végrehajtott, megfelelően 
dokumentált és közgazdaságilag kiértékelt védekezés 
eredményeit, a gyakorlati fogásokat és az eljárás buk
tatóit szívesen bocsátjuk az érdeklődő szakközönség 
részére. 

Alkalmasak-e a gerinctelenek arra, hogy kör
nyezetünk bioindikátorai legyenek? Cseh kutatók 
a nyírállományok rovarfaunájának vizsgálata során 
külön figyelmet szenteltek az ipari szennyeződé
seknek különösen kitett észak-bohémiai régióinak. 
Tanulányozták az ott élő holyvafajok diverzitását, 
abundanciáját, és a fajok előfordulása alapján 
meghatározták a környezeti károk mértékét. A 
holyvákat alkalmasnak találták a környezet
szennyezés kimutatására. 

(LestniCtvi 1991.11. 939-956. p. 
Ref.: Szemerey T.-né.) 

NAGY IMRE 

Villanypásztor 
a jövő erdeinek szolgálatában 



ERDŐMŰVELÉS 

DR. SOMOGYI ZOLTÁN 

Talajsavanyodás bükkfák töve körül 
(A 2. Magyar Ökológus Kongresszuson elhangzott előadás rövidített szövege) 

Az utóbbi időben sokat vitatott kérdés volt, és még 
ma sem teljes körűen tisztázott, hogy vajon ki lehet-e 
mutatni valamilyen savasodást a magyarországi erdő
talajokban vagy sem, ha pedig igen, akkor az milyen 
természetű, és mi válthatta azt ki. E kérdésnek mind 
tudományos, mind gyakorlati jelentősége igen nagy, 
ezért keltette fel az érdeklődésemet. 

A savasodás létére vagy nemlétére egy speciális 
módszerrel kerestem a választ. Az eddig alkalmazott 
módszerekre többnyibe jellemző, hogy talajszelvények 
ismételt mérésén alapulnak. Én a jelenségben fontos 
szerepet játszó időfaktort egy térbeli faktorral helyette
sítettem. 

A módszer alapja az a megfigyelés, hogy a bükkfa 
sima kérgű törzsén viszonylag sok víz folyik le, és ezért 
a fa töve körüli talaj a korona alatti, a törzstől távolabbi 
talajokhoz (a „kontrolihoz") viszonyítva relatíve sok csa
padékvizet kap. Ha ez a víz szennyezett, és a szennye
zés elég hosszú időn keresztül érvényesül, akkor ennek 
jelentős kihatása van a talaj tulajdonságaira: a fa töve 
körül a talaj egy adott időpontban már más tulajdonsá
gokkal rendelkezik, mint a fatőtől távolabb, pl. elsava
nyodik. Osztrák és német mérések szerint a fa töve 
mellett akár 1-2 pH-értékkel is nagyobb savanyúságot 
lehet mérni, ami 10-100-szoros hidrogén-koncentráció-
dúsulást jelent. 

(A szennyezett csapadékvíz természetesen nemcsak 
a talaj kémhatására van befolyással. Megfigyelhető, 
hogy több nehézfém (Pb, Cu, Zn) felhalmozódik a tőnél, 
míg a mobilisabb nehézfémek (Ni, Mn) kimosódnak 
onnan. Ugyanakkor a Ca, Mg és Mn szintén kimosódik, 
a kén pedig szintén feldúsulni látszik. 

— Mind a talajsavanyodás, mind az egyéb elemekkel 
történő elszennyeződés jelentősebb mértékben első
sorban a talaj felső rétegében figyelhető meg.) 

E jelenség különben már régóta ismeretes, ha az első 
megfigyelések még nem is tudományos vizsgálatokon 
alapultak. Angliában már a múlt században észrevették, 
hogy az ipari területeken a fák lábánál (a fa töve körül) 
vegetáció nélküli foltok keletkeznek. Az angol parlament 
1873-ban (!) létrehozott egy füstgázkárok elleni bizott
ságot, amelynek arra a kérdésére, hogy vajon a fák 
tövében kinőhet-e még a fű, bizonyos Sir R. Brooke a 
következőképpen válaszolt: „Majdnem minden fát, külö
nösképpen pedig a nagyobbakat, egy teljesen kopasz 
folt vesz körül, amely a fáról lefolyó, minden vegetációt 
elpusztító sav következménye. Ott semmi sem fog kinő
ni. Hiába próbálta meg a kertészem, hogy ott bármit is 
telepítsen. Minden fa körül egy kopasz folt fog maradni." 

Mivel a külföldi szakirodalom szerint még ma is létez
nek olyan területek, amelyeken a tő környéke az attól 
távolabbi részektől (még) nem különült el, feltételezhető 
volt, hogy a talaj kémiai állapotában megfigyelt változá
sokat nem lehet kizárólag a tő körüli részeknél mérhető 

szélsőén nagy mennyiségű csapadékvíz hatásával ma
gyarázni. Bizonyos, itt nem részletezett okok miatt a tő 
melletti nagyobb humusztartalom sem tűnik jó magya
rázatnak a nagyobb savasságra. 

A hazai mérések célja annak vizsgálata volt, hogy 
— vajon nálunk is mérhető-e ilyen talajsavanyodás a 

bükkösökben, 
— előfordul-e hasonló jelenség más fajoknál, pl. töl

gyeknél is, 
— milyen mértékű ez a savanyodás, 
— mitől függhet és 
— szerepe lehet-e benne a légszennyeződésnek? 
A vizsgálatok módszerére jellemző, hogy az ország 

hét idős bükkösében (I. a táblázatot), egy-egy erdőrész
leten belül 10-15 fa töve mellől (=tő), valamint attól 2-3 
m távolságra, a korona alól (= kontroll) vettem talajmin
tákat. (Ezt a külföldi irodalom „tő-módszernek" nevezi.) 

PH (H2O) mérési eredmények 
Mintavétel 
helye 
(fafaj) 

Kezelés Átlagos különbség 
pH (H20) 
szignifikánciája 

H+ konc. 
aránya 
tő/kont. 

1. Kőszeg (B) Kontroll 
tő 

4,68 
4,23 

2,8 

2. Vértes (B) Kontroll 
tő 

4,38 
3,69 

4,9 

3. Pilis 1.(B) Kontroll 
tő 

4,62 
4,06 

3,7 

4. Pilis 2. (B) Kontroll 
tő 

4,39 
3,60 

6,1 

5. Börzsöny (B) Kontroll 
tő 

5,15 
4,11 

11,1 

6. Bp. Szabadság
hegy (B) Kontroll 

tő 
4,80 
4,00 

6,2 

7. Bp. János
hegy (B) Kontroll 

tő 
5,09 
4,00 

12,2 

8. Gödöllő (KST) Kontroll 
tő 

4,82 
4,85 

0,9 

9. Háromfa 
(KTT) Kontroll 

tő 
3,64 
3,36 

1,9 

10. Tarany 
(KST) Kontroll 

tő 
3,74 
3,62 

1,3 

Szignifikanciaszintek: *** - 1% 
" - 5% 
* -10% 



A mintavétel mélysége 10-20 cm volt. A mintákból 
standard labormódszerekkel pH-t, y1-t, y2-t és T-érté-
keket mértünk. Hasonló mintavételeket végeztem két 
kocsányos tölgyesben (Gödöllő, Tarany), valamint egy 
kocsánytalan tölgyesben (Háromfa; ez utóbbiakban a 
mintaszám 20 volt). Néhány helyen vizsgáltam azt is, 
hogy a fától mért távolság függvényében hogyan válto
zik a pH. Egy helyen (Pilis 2.) a fatőnek arról a részéről 
próbáltam mintát gyűjteni, ahol sejteni lehetett, hogy a 
víz jelentős része ott folyik le. 

A legfontosabb mérési eredmények a táblázatban 
láthatók. Az összes vizsgálat és megfigyelés alapján 
tehető megállapítások: 

— A pH valamint az y1, y2 és T-értékek igen nagy 
területi változatosságot mutatnak mind a kontroll helye
ken, mind a tőben. 

— A bükk esetében helyenként változó mértékben -
de többnyire magas szignifikanciaszinten - és mindig 
savanyúbb a tő melletti talaj, mint a kontroll. 

— Habára tölgyeknél is megfigyelhető savasodás, ez 
jóval kisebb mértékű, mint a bükknél, statisztikailag 
kevésbé igazolható, egy esetben pedig semmilyen sa
vasodás sem volt kimutatható. 

— A kationcserélő képesség (a T-érték) csak egy 
esetben különbözik a tő és a kontroll között, általában 
azonban lényeges különbség nem tapasztalható. 

— Az y1- és y2- (titrálható savanyúság) értékek 
ugyanakkor minden esetben magas szinten szignifikán
san nagyobbak a tő mellett, és ott abszolút értékeit 
tekintve is jelentős nagyságúak. 

— A fenti paraméterekkel kimutatható elsavanyodás 
mértéke az eddigi mérések alapján a légszennyezésnek 
jobban kitett helyeken (elsősorban Budapest környé
kén) nagyobbnak tűnik a többi területen tapasz
talhatóhoz képest. 

— Véleményem szerint az eddigi mérések alapján 
mindezek arra utalnak, hogy a víz kilúgozó hatásán és 
a tőben uralkodó víztelített állapotban lejátszódó termé
szetes folyamatokon túlmenően (amely egyben a növé
nyeknek a környezetükre gyakorolt hatását is demonst
rálja) a légszennyezésnek is szerepe van a tő talajának 
elsavanyodásában. 

Megállapítható tehát, hogy a légszennyezés és a 
növényeknek a talajra gyakorolt hatása együttesen te
hető felelőssé a talaj tő körüli elsavanyodásáért. A lég
szennyezés okait ismerjük, az ellene való küzdelem 
módszere ennélfogva kézenfekvő. Mindazonáltal a ta
laj-növény, ill. a növény-talaj kapcsolatára érdemes 
más vonatkozásban is röviden kitérni. 

Már régóta tudjuk, hogy a talajok biotikus eredetűek, 
s hogy a növények hatása a talajképződésben termé
szetes körülmények között is lényeges. Egyik, viszony
lag új nézőpont ezzel kapcsolatban az, amit az „egyes 
fák befolyása alatt álló körök" elmélete állít. Ez az elmé
let egyrészt azt mondja, hogy minden ilyen, a fa hatása 
alatt álló körön belül a talajjellemzők megjósolhatóan 
változnak a törzshöz és a korona széléhez viszonyított 
távolsággal összefüggésben. (Ezt, legalábbis statiszti
kai értelemben, megerősíteni látszanak az én méréseim 
is.) A második állítás pedig, hogy a törzshöz és a koro
nához viszonyított bármely helyen a talajjellemzők fejlő
désének mértéke fafajonként is változik. Mindez véle
ményem szerint általánosítható, s valószínű, hogy az 
egyes cserjéknek, sőt a lágyszárúaknak is határozott, 
de a talajban lefelé haladva csökkenő mértékű hatása 
van a talaj különböző paramétereire. 

Felmerülhet ugyanakkor az a kérdés is, hogy vajon 
miért változtatja meg a növény a környezetét? Miért jó 
a növényeknek (ill. általában a talajlakó élőlényeknek), 
hogy a környezetüket egy meghatározott irányban meg
változtatják? Mert hogy a változás iránya határozott, 
tulajdonképpen az sem mellékes. E vonatkozásban ér
demes megfontolni az erdőtalajok egyik közismert tulaj
donságát, nevezetesen, hogy a talajképző kőzet jellem
zőinek széles spektrumával szembeállítva (ha pl. csak 
a pH-ra gondolunk) a talajoknak a növények aktív köz
reműködésével létrejött A és B szintje sokkal szűkebb 
spektrummal jellemezhető. Ezért tűnik jogosnak egy 
kutatónak nemrégiben, nemzetközi konferencián el
hangzott kérdésfelvetése, hogy tudniillik megközelíthe-
tőek-e a talajok GAlA-i értelemben? A GAlA-elmélet 
kidolgozója, J. Lovelock csak a levegőre és az óceánra 
vonatkozólag fejtette ki azt állítván, hogy létezik egy 
magasabb rendű, a bioszféra élőlényeit és élettelen 
részeit is magába foglaló élőlény, amely a környezetét, 
vagyis a levegőt és a tengereket mindig olyan állapotban 
tartja, amely számára megfelelő életkörülményeket te
remt. 

Kérdés marad természetesen továbbra is, hogy ez, a 
környezet állapotának határozott irányú megváltoztatá
sára, illetve egy szűk spektru mban törté nő megtartására 
vonatkozó hipotézis igaz-e vagy sem, most már a tala
jokra is kiterjesztve. Szerencsés volna azonban, ha e 
hipotézis, illetve annak szemlélete is újabb kutatási 
irányokkal gazdagítaná a talaj-növény kapcsolatok ta
nulmányozását. Ugyanígy hasznos volna a fa töve mel
letti talaj (pl. nehézfém-) elszennyeződésének a vizsgá
lata, összefüggésben a levegőszennyezéssel, konkré
tabban pl. a közlekedéssel. 
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A szerkesztőbizottság kéri mindazokat, 
akiknek az 1996-os világkiállítás erdészeti 

rendezvényeivel kapcsolatos ötlete, javaslata van, 
hogy juttassa el a szerkesztőségbe! 
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ERDŐMŰVELÉS 
KOVÁCS GÁBOR 

Egyes lucfenyő-származások 
tápanyagtartalmának vizsgálata 

a gyöngyössolymosi IUFRO származási kísérletben 
A hazai erdészeti nemesítési feladatok között az 

1960-as években fontos szerepet kapott a lucfenyő-ne
mesítés. Olyan klónok szelektálása volt a feladat, ame
lyek a hazai viszonyok között a legalkalmasabbak állo
mányok létrehozására. 

Hazánkban a mátrafüredi ERTI Kísérleti Állomás kör
zetében, Gyöngyössolymos 58 B és C erdőrészletekben 
állítottak be nagyszabású származási kísérletet. Erről, 
ill. az eredmények kiértékeléséről Szőnyi és Újvári 
(1970, 1975). Újvári É. és Újvári F. (1980) részletesen 
beszámoltak. 

Vizsgálatainkkal választ kerestünk arra, vajon e szár
mazási kísérletben egy blokk esetén a blokkátlagnál 
szignifikánsan jobb, ill. gyengébb növekedést okozhat
ják-e az egyes származások tápanyag-ellátottságában 
rejlő különbségek, vagy csupán az egyes klónok gene
tikai összetétele döntő ebben a kérdésben. 

A kiválasztott IX. blokkban feltárt és megvizsgált ta
lajszelvény alapján a termőhelytípus-változat gyertyá
nos tölgyes klímájú, többletvízhatástól független hidro-
lógiájú, anyagbemosódásos barna erdőtalaj, mély ter
mőréteggel és vályog fizikai talajfélességgel. A részle
tes talajvizsgálatokról számolt be Kovács (1991). 

A talajvizsgálati adatok tápanyaghiányt nem mutat
tak. 

A növényi mintákat megállapodás szerint a fák déli 
oldaláról, a 6. ágörv egyéves hajtásairól vettük. Minden 
származást 5 valódi ismétlésben, tehát átlagminta kép
zése nélkül elemeztünk. 

Mintavételezéskor figyelembe vettük a tűlevelek ko
rát, a tűlevelek elhelyezkedését a koronán belül, a min
tavétel időpontját, a talajok tápanyag-ellátottságát, va-

A Szerkesztőbizottság kéri 
mindazokat, akik közlésre 
szánt anyagot juttatnák el 

a szerkesztőségbe, 
szíveskedjenek feltüntetni a 
munkahelyet és a beosztást 

a pontos tájékoztatás 
érdekében. 

lamim a külső (pl. időjárástól függő) tényezőket is az 
eltérő származások mellett. 

Az átlagos tápanyagtartalmak (az öt minta átlaga) az 
1990. november 1-i mintavétel alapján: 

N P K Ca Mg 

mg/g 

Jobb 
növekedési 
származások 1 2.2-13.5 1,4-1,5 7.5-5,4 7,1-9,7 1 ,0-1,4 
Gyengébb 
növekedési 
származások 11,7-12,2 1,3-1.5 7,5-8,2 6,2-7,6 1,0-1,1 

Fe Mn Cu Zn 

mg/kg 

Jobb 
növekedési 
származások 40,6-44,5 1386-1792 3,4-3,6 56,5-63,3 
Gyengébb 
növekedésű 
származások 46,3-54,1 1371-1733 3,1-3,8 62,5-65,8 

Az általánosan ajánlott őszi mintavételt figyelembe 
véve a vizsgált tápelemek közül csupán a nitro
géntartalom volt magasabb valamennyi jobb növekedé
sű származás esetében, a többi tápelemnél azonban 
nagy hasonlóságot mutattak a jobb és gyengébb növe
kedésű származások. 

A növényelemzések alapján is megállapítható, hogy 
tápanyaghiány egyik származás esetében sem lépett 
fel. Összehasonlítási alapnak a nemzetközi iroda
lomban közölt, ill. megállapított tápanyaghiányra utaló 
határértékeket (a hazai adatok hiányában) fogadtuk el. 

Ez a tény azért is fontos, mert ha a lucfenyőt zömmel 
a természetes elterjedésének határvonalán kívülre tele
pítjük, akkor a klíma kiemelkedő szerepét egyre inkább 
a talajadottságok veszik át. 

Végül megállapítható, hogy az egyes származások 
közötti növekedéskülönbség csak részben függ a gene
tikai összetételtől. Megfigyeléseink szerint az állomány
szerkezet és az egyéb környezeti tényezők (pl. az idő
járás) is jelentős hatást gyakorolnak a biomassza-ter
melésre és a fák növekedésére. Úgy tűnik, ha a talajban 
valamennyi tápelem a szükséges mennyiségben a nö
vények rendelkezésére áll, akkor a talaj további táp
anyag-ellátottsági szintje nem eredményez jelentős nö
vekedésbeli különbséget a két származástípus között. 




