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Kalibrációs kísérlet akáccsemetékkel a Bakonytamási Csemetekertben 
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1. Bevezetés 
A talaj- és növényvizsgálatokra alapozott csemetekerti táp

anyag-utánpótlásról az Erdészeti Lapok 1997. január havi számá
ban már beszámoltunk. Többek között említettük, hogy területen
ként és fafajonként szükséges kalibrálni az egyes talaj- és növény
vizsgálati eredményeket. Az alábbiakban rozsdabarna erdőtalajon 
nevelt akáccsemeték tápanyagviszonyairól számolunk be. 

2. A parcellák talaj-átlagmintáinak laborvizsgálati 
eredményei 

A csemetekert termőhelyi vizsgálata során megállapítottuk, 
hogy a csemetekert talaja rozsdabarna erdőtalaj. A kísérleti par
cella átlagadatait az 1. és 2. táblázat tartalmazza 

1. táblázat 

M é l y 
s é g 

p H PH C a C 0 3 KA H u m u s z M e c h a n i k a i össze té te l 

c m H 2 0 KCI % % A % 1% F h % D h % 

0-15 7,0 6,0 3 29 1,+ 5 5 58 32 

15-30 6,3 5,6 - 6 24 0,7 5 5 56 34 

2. táblázat 
M é l y s é g A L - o l d h a t ó K C I - o l d h a t ó E D T A - o l d h a t é 

c m PzOs K 2 0 Ca M g M n C u Z n 

mg/100 g mg/kg 

0-15 22 19 41 5,8 115 2 8 

15-30 23 24 39 6,3 114 2 7 

A hazai szakirodalom az akáccsemete termesztésénél talajtípus
tól függetlenül PAPP 15-20 mg/100 g talaj P2O5, ill. 10-15 mg/100 
g talaj K2O koncentrációt tart kedvezőnek (in Keresztesi, 1984). 

Az erdészet még nem rendelkezik azokkal a kalibrált adatokkal, 
melyeknek ismeretében a feltöltő trágyázás mértéke a különböző 
talajadottságoknál biztonsággal számítható lenne. Ezért kiindulás
ként támaszkodunk a mezőgazdaság alapadataira (BÚZÁS, szerk. 
1983, 1987), amelyeknek adaptálhatósága felülvizsgálatot igényel. 

A kalibráció célja a termesztett növény tápelem-igényének, nö
vekedésdinamikájának megismerése, de alkalmazása környezetvé
delmi és gazdaságossági szempontból is új szemléletet jelent az 
erdészeti szaporítóanyag-termesztésben. 

3. Kísérleti elrendezés 
A kísérlet beállításakor számoltunk azzal a ténnyel is, hogy az 

akác gyökerén található Rhizobiumok képesek a levegő nitrogénjét 
megkötni. Ahhoz azonban, hogy ezek a baktériumok kifejthessék 
jótékony hatásukat, ki kell alakítaniok a kapcsolatot a növényi 
szervezettel. A legidősebb csemetéink is csak öt hónaposak voltak 
a vizsgálatok során, így számottevő N-kötéssel nem számolhat
tunk. 

1. kezelés: kontroll 
2. kezelés: N P -
3. kezelés: N - K 
4. kezelés: - P K 
5. kezelés: N P K 

9 
A kezeléseket három ismétlésben 1,2 m nagyságú parcellákon 

végeztük. A 0,2 m széles vetőhorony a 0,6 m széles parcella kö
zepén haladt. Az általunk megállapított P2O5 és K2O tartalmú mű
trágyamennyiségeket vetés előtt ásással juttattuk a talajba 1996 
tavaszán. A N-tartalmú műtrágya kijuttatása 1996 nyarán történt, 
a július 30-i mintavétel után. Ennek oka az volt, hogy így a N 
hatásának jobb kimutathatóságára számítottunk a későbbi vizsgá
latoknál. 

4. Kijuttatott tápelemek mennyisége 
A kijuttatandó tápelemmennyiség meghatározásánál a barna er

dőtalajok szántóföldi termőhelyek „igen jó" tápanyag-ellátottsági 
kategória középértékeit céloztuk meg (BÚZÁS, szerk. 1983). A 
kívánt tápanyag-ellátottság eléréséhez csak műtrágyákat használ
tunk, és ezeknek a csemeték növekedésre, tápelemtartalmára gya
korolt hatását vizsgáljuk az egyes parcellákban. 

A parcella fizikai félesége homok, így a műtrágyaigény kiszá
mításánál a 34%-os hatóanyag-tartalmú ammóniumnitrát műtrá
gyát, a 17%-os szuperfoszfát műtrágyát és a 40%-os kálisó mű
trágyát vettük figyelembe (3. táblázat). 

3. táblázat 
A műtrágyaigény számítása a parcellában 

Á L L A P O T H I Á N Y P Ó T L Á S 

N % P2O5 
mg/ lOOg 

K 2 0 
mg/100g 

N % P2O 
mg/100g 

K 2 0 
mg/ lOOg 

N 
kg /ha 

P20 5 

kg /ha 
K 2 0 

kg /ha 

0-15cm 0,13 21,9 18,2 0,07 4,1 16,8 14 80 328 

15-30cm 0,11 22,5 23,7 0,09 3,5 11,3 18 68 220 

Át lag 0,12 22,2 21,0 0,08 3,8 14,1 16 74 274 

5. Mintavétel időpontja, végrehajtása 
Az első mntavételre 1996. július 30-án, a másodikra szeptember 

3-án, a harmadikra pedig 1996. október 5-én került sor. Á minta
vételek során minden parcellából 10 db akáccsemetét emeltünk ki 
a parcella három átlagos részéről. 

6. Növényvizsgálati eredmények 
Az őszi mintavétel alkalmával valamennyi tápelemnél 95%-os 

szignifikancia szinten különbséget találtunk a levél és más növényi 
részek, mint a szár vagy a gyökér "tápelemtartalma között (1. ábra). 
Az OTKA Soproni Regionáis és Szakterületi Műszerparkjának ICP 
laboratóriumában végzett mérések eredményét a 4. táblázatban 
tüntettük fel. 

4. táblázat 
Akáccsemeték levélelemzési adatai az őszi mintavétel során 
N ö v é n y i \ N ö v é n y i 

rész \ t á p e l e m 
N 

mg/g 
P 

mg/g 
K 

mg/g 
Ca 

mg/g 
Mg 

mg/g 
s 

mg/g 
M n 

mg/kg 
Cu 

mg/kg 

levél 32,8 7,5 16,5 46,5 12,9 19,8 856 14,1 

szár 19,6 5,4 9,4 13,6 5,9 9,0 60 7,1 

g y ö k é r 19,9 4,4 11,5 7,0 5,6 12,1 141 4,4 

A foszfor-, kalcium-, magnézium- és réztartalom a levélben 
szignifikánsan több, mint a szárban vagy a gyökérben. A legke
vesebbet ezen elemekből a gyökérben találunk. 

A nitrogén-, kálium-, kén- és mangántartalom a levélben a leg
magasabb, a szárban pedig a legalacsonyabb. A levelek átlagosan 
32,8 mg/g N-t tartalmaztak, a 95%-os konfidencia intervallum 
29,7-35,9 mg/g. A levelek N-tartalma szignifikánsan nagyobb volt, 
mind a gyökér, mind pedig a szár N-tartalmánál, amelyekben a 
N-tartalom 20 mg/g körüli értéket mutatott. Ez a 30 mg/g fölötti 
N-tartalom jó N-ellátottságot jelent még akkor is, ha nem állnak 
rendelkezésünkre az akácra vonatkozó összehasonlító adatok. Más 
fafajokkal szemben, ahol átlagosan 1-2% N-tartalom már az opti
mális ellátottságot jelenti (ULRICH, 1990/91), az akácban talált 
3% ugyancsak optimális lehet. 

Az irodalmi adatokat tekintve tápanyaghiányban nem szenved
nek a csemeték, valamennyi általunk vizsgált tápelem mennyisége 
elegendő a jó növekedéshez. 



1. ábra 
Akáccsemeték tápanyagtartalmai 1996. október 5-i 

mintavételkor 
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ábrázolva a 95%-os konfidencia intervallumok 
* szignifikáns eltérés 

A havonta történő mintavételek eredményeinél a N, Ca és Fe 
esetén nem találunk a különböző mintavételi időpontok között 
szignifikáns eltéréseket. A többi tápelemre a vegetációs időszak 
tápanyagfelvételi dinamikája volt a jellemző. így pl. a Ca-tartalom 
szignifikáns különbséget nem mutatott, azonban őszre fokozatosan 
növekedett a mennyisége. Ez a legtöbb irodalomban közölt vizs
gálattal megegyezik. A Mn-tartalom változása a kezdeti igen ma
gas 7216 mg/kg-ról őszre 141 mg/kg-ra csökkent. Ez a nagyság
rendi változás összefügg a redoxpotenciál és az öntözés - így a 
talajok nedvességtartalmának - változásával. A Cu-tartalom az ok
tóberi mintákban lényegesen nagyobb volt, mint nyáron. A 14,1 
mg/kg Cu-tartalom jó ellátottságot jelent. 

A gyakorlat számára legfontosabb, hogy a kikerült csemeték 
milyen méretűek, valamint milyen egészségi állapotúak. Ezért a 
növekedést a tőátmérő- s magasságméréssel követtük nyomon (2. 
ábra). Szignifikáns különbséget nem találtunk az egyes kezelések 
között, annak ellenére, hogy a legkisebb átlagos átmérőt azoknál 
a kezeléseknél kaptuk, ahol a kezelések a K-adagolás mellett N-
vagy P-hiányosak voltak. A legvastagabb átmérők a NP-kezelés-
ben és a kontroliban jelentkeztek. 

2. ábra 
Akáccsemeték magassági méretei 1996. október 5-i 

mintavételkor 
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ábrázolva a 95%-os konfidencia intervallumok 
*** szignifikáns eltérés 

A csemeték magassági kiértékelésénél szintén az NP-, azaz a 
K-hiányos kezelésű és a kontroll parcella csemetéi voltak a leg
magasabbak. Ezen két kezelésben mért csemeték magasságai szig
nifikánsan nagyobbak voltak, mint bármely másik parcella, ahol 
valamilyen K-kiegészítést alkalmaztunk. 

A csemeték magassági növekedése és ezzel összefüggésben a 
fitomassza-produkció is ott volt a legnagyobb, ahol a K-kiegészí
tést nem alkalmaztuk. Ezen eredmények azt mutatják, hogy a táp
anyag-utánpótlásnál a káliumban igen jól ellátott tartomány kö
zépértékeit figyelembe véve, az akáccsemeték vonatkozásában már 

depresszió következik be a magassági növekedés vonatkozásában. 
Ez egyben figyelmeztetés arra vonatkozóan is, hogy a feltöltő trá
gyázásokat valóban csak több éven keresztül olyan kis adagokban 
szabad elvégezni, amelynél még a tápelemek káros, ún. sóhatása 
nem jelentkezik. 

Német szakirodalmi adatok (BRÜNING, 1959) rámutatnak ar
ra, hogy az akác növekedésében a K, ill. Mg pótlásának jelentő
sége kiemelkedő a szélsőségesen gyenge talajadottságok mellett. 
Ez azt jelenti, hogy az általa homokos váztalajokon 3,7 pH mellett 
végrehajtott műtrágyázási kísérleteknél a K növekedésre gyakorolt 
kedvező hatása kimutatható volt az érintett erdősítésekben. A vizs
gált termőhelyen a P2O5 tartalom 3 mg/100 g talaj; a K2O kon
centráció 2 mg/100 g talaj volt. Ezen tápelem-koncentrációk a ha
zai szakirodalomban (BÚZÁS,, szerk. 1983) valamennyi szántó
földi termőhelycsoport esetében az „igen gyenge" tápelem-ellá
tottság értékeinek felelnek meg. 

A N-adagolás kevésbé volt hatékony, mint a P-adagolás, mert 
a K-műtrágyázás mellett, amikor csak N-kiegészítés történt, az át
lagos magasság 10%-kal elmaradt a P-kiegészítéssel kezelt parcel
la csemetéinek méretétől. 

A tápanyag-utánpótlási tervek készítésénél a talajvizsgálatokból 
megállapított tápelem-ellátottsági kategóriák az akáccsemeték nö
vekedését és tápelemtartalmát nyomon követve már rozsdabarna 
erdőtalajon a „közepes" vagy „jól ellátott" kategóriáknál optimális 
növekedés jelentkezik. Az „igen jól ellátott" kategóriák már olyan 
tápelemtöbblettel rendelkeznek az akácot illetően, hogy növeke
désgátló hatása is lehet, mint azt a kísérletünk is részben mutatta. 

7. Összefoglalás 
A talaj- és növényvizsgálati adatok kalibrálására rozsdabarna 

erdőtalajon kisparcellás kísérletet állítottunk be. A tápanyag-ellá
tottságot a mezőgazdasági termesztésben alkalmazott kategóriák 
közül az „igen jól ellátott" kategória középértékét céloztuk meg a 
tápanyag-utánpótlással. 

A kapott eredményekből kitűnik, hogy az akác optimális táp
anyagtartalma messze az „igen jól ellátott" kategóriák alatt van. 
Az akácnál tápelemhiány nem lép fel, ha a talaj humusztartalma 
1,4% fölötti, AL-P és AL-K tartalma 20 mg/100 g fölötti, a KC1-
oldható Ca 40 mg/kg, a Mg 6 mg/kg fölötti, az EDTA-oldható 
nyomelemek pedig Mn 115 mg/kg, a Cu 2 mg/kg és a Zn 8 mg/kg 
fölötti értékkel rendelkezik. Természetesen ennél kisebb tápelem
tartalmak is lehetnek, amelyek még a jó növekedést biztosítják, 
azonban ennek vizsgálatára további kísérletekre van szükség. 

Calibration experiment with black locust seedlings in 
the Bakonytamási nursery 

Abstarct 
A small-polot experiment has been established on rusty-brown 

forest soil for the calibration of soil and plánt investigation data. 
Of the "very well supplied" that was aimed by the nutrient supply. 

Of the results it has got clear, that the optimál nutrient content 
of black locust is far under the limit-value of the category "very 
well supplied". In case of black locust there is no nutrient defici-
ency if the soil humus content is over 1,4%, AL-P and AL-K 
contents are above 20 mg/100 g, KC1 soluble Ca is 40 mg/kg 
while the Mg is over 6 mg/kg, EDTA soluble trace elements are 
as much as 115 mg/kg Mn, 2 mg/kg Cu and more than 8 mg/kg 
Zn. Of course, there can be less nutrient contents found, which 
may even promote the good growth, but this statement needs somé 
more experimentál evidences. 
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Az erdőgazdálkodók által igényelhető támogatások 1999-ben 

A K o r m á n y a 236/1998. (X1I.30.) Korm. rendelet tel előírta, hogy a mezőgaz
dasági termelő (ezen belül az e rdőgazdá lkodó is) támogatás t csak abban az 
esetben vehe t igénybe, ha gazdálkodás i tevékenységéről ada to t szolgáltat és 
1999. március 31-éig nyi lvántar tásba veszik. Az agrárgazdasági célok 1999. évi 
költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (1.20.) FVM rende le tben az egyes tá
mogatás i jogcímeknél ez a feltétele az igénybevéte lnek. Célszerű részletesen 
t a n u l m á n y o z n i a t ámoga tások igénybevéte lére vona tkozó rendele teke t és pá
lyázati felhívásokat. (A hivatalos köz lönyökben és a Magyar Mezőgazdaság 
mel lékle teként megjelent tá jékoztatókban megtalálhatóak.) 

Az 1999. évben igényelhe tő t ámoga tások az FVM rendele t alapján jogcímen
kén t vázla tosan az alábbiak: 

I. Az agrártermelés támogatása 
1. Az éven belüli lejáratú forgóeszköz

hitel kamattámogatása. 
2. Az éven túli lejáratú forgóeszközhitel 

kamattámogatása (legalább 4, de legfeljebb 
6 éves lejáratú). 

3. Biológiai alapok megőrzése, fenntar
tása és fejlesztése. 

4. Szaktanácsadás igénybevételére, 
valamint a szaktanácsadók által az erdő
gazdálkodók számára szervezett iskola
rendszeren kívüli képzés költségeinek rész
beni térítésére vissza nem térítendő támo
gatás. 

5. Erdészeti szakirányítás igénybevéte
lének támogatása. 

6. Erdőbirtokossági társulatok, valamint 
a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenysé
get végző szövetkezet alapításához, a meg
alakulást követően forgóeszköz-feltöltés
hez, a működési költségek részbeni megté
rítéséhez. 

7. Fiatal agrárvállalkozók támogatása. 
8. Mező- és erdőgazdasági biztosítás dí

jának támogatása. 

II. A piacra jutást elősegítő támogatás, 
ezen belül: 

1. Az erdészeti szaporítóanyag-előállítás 
támogatása (az OMMI és növény-egész
ségügyi vizsgálatok díjához). 

III. Az erdővédelmi és az erdőgazdál
kodási tevékenység támogatása 

1. Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakí
tás, fásítás támogatása: 

Az ország erdőterületének mennyiségi 
növelése, minőségi javítása, az erdő gazda
sági, környezetvédelmi, szociális és üdülési 
funkciójának fejlesztése érdekében pályá
zat alapján adható fejlesztési célú támoga
tások: 

a/ új erdők telepítési munkáihoz - ter
vezéshez, talaj-előkészítéshez, erdősítéshez 
és ápoláshoz - az erdőtelepítés műszaki be
fejezéséig; 

b/ befejezett erdősítések ápolásához, a 
telepítés befejezésétől számított tíz éven 
belül; 

cl mező- és legelővédő erdősávok, to
vábbá utak, vasutak, csatornák, vízfolyások 
mentén, települések körül a talajvédelem és 
egyéb védelem érdekében erdősávok, illet
ve fásítások létesítéséhez; 

d/ a gazdaságtalannak minősített, de 
közérdekből fenntartandó erdők felújításá
hoz; 

e/ erdőállományok szerkezet-átalakítá
sának költségeihez; 

f/ törzsültetvények szabvány szerinti lé
tesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre 
fordulásáig; 

g/ csemetekertek létesítéséhez; 
h/ erdőállományok telepítését és védel

mét szolgáló műszaki berendezések létesí
téséhez; 

i/ erdőkben szociális, üdülési, oktatási 
célt szolgáló műszaki létesítmények és be
rendezések létesítéséhez. 

2. Erdészeti közcélú feladatokra igé
nyelhető támogatások: 

a/ az erdő természetes, illetőleg mester
séges felújításához, valamint a fiatal erdők 
ápolásához és neveléséhez; 

b/ az erdőgazdálkodási üzemterv, üzem
tervi kivonat készítéséhez; 

c/ a miniszter által elrendelt közérdekű 
erdővédelmi munka költségeinek fedezeté
hez való hozzájárulás, feltéve, hogy a mun
kák elvégzése nem a gazdálkodó mulasz
tása miatt vált szükségessé; 

dl a kijelölés alapján végzett erdőgaz
d á l k o d á s i t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i r e , 
amennyiben azok meghaladják az erdei ha
szonvételből származó bevételt; 

e/ az erdészeti ismeretterjesztésre, okta
tásra, kutatásra, valamint az erdei termé
szeti rendszerek fenntartására. 

3. Erdei vasutak működtetésének támo
gatása a közcélú személyszállítás üzemel
tetési és fenntartási költségeinek az árbe
vételt meghaladó különbözetéig igényelhe
tő. 

4. Jóléti- és parkerdő-fenntartás támoga
tása az erdők közjóléti, szociális és egyéb 
célokat szolgáló létesítményeinek üzemel
tetési és fenntartási költségeihez való hoz
zájárulás. 

5. Az erdőkárok elhárításának támoga
tása őshonos, lombos erdőállományalkotó 
fő fafajok, valamint a fenyők elhalása miatt 
kitermelt száradék faanyag után. 

IV. Egyes agrárgazdasági beruházások 
támogatása 

1. Az erdőgazdálkodási termelő tevé
kenységet szolgáló, illetve elősegítő inf

rastrukturális beruházások (erdészeti feltá
ró és kiszállító utak és kapcsolódó műtár
gyai, valamint erdei rakodók és kapcsolódó 
létesítményeik) megvalósításához, vala
mint a meglévőek felújításához és átalakí
tásához. 

2. Új erdőgazdasági gép vásárlásához. 
Az erdőgazdálkodási termelést végző tevé
kenysége folytatásához új mezőgazdasági 
gép vásárlásához végleges fejlesztési jutta
tás, valamint a pénzintézettől felvett, éven 
túli lejáratra engedélyezett hitel után a hi
telszerződés szerinti időszakra számított 
kamat negyven százalékának megfelelő 
mértékű kamattámogatást lehet igényelni. 

3. A mezőgazdasági gép tartós bérleté
hez (lízing). 

4. Meliorációhoz és az öntözés fejlesz
téséhez nyújtható támogatások. 

5. Műszaki fejlesztési célokhoz közvet
lenül kapcsolódó feladatokhoz, ezen belül 
a megújuló energiaforrások termelését, 
hasznosításának bővítését szolgáló fejlesz
tő és adaptációs munkák elvégzéséhez. 

6. Az agroturizmus fejlesztéséhez támo
gatást az erdőgazdálkodási tevékenységet 
folytató magánszemély igényelhet. 

V. A termőföld minőségi védelmének, 
hasznosításának támogatása 

1. A termőföld rendeltetésszerű haszno
sításra való alkalmassá tételével összefüg
gő feladatok végrehajtásának támogatása 
(pl. birtok-összevonási célú önkéntes föld
csere). 

2. A birtok-összevonási célú termőföld 
vásárlásához. 

VI. Egyes vadgazdálkodási tevékeny
ségekhez 

1. A vadászható állatfajok természetes 
állománya, valamint azok élőhelye megőr
zésének, védelmének támogatására. 

2. A vadászati kultúra és ismeretterjesz
tés költségeire. 

VII. Egyes agrárgazdasági célok meg
valósításához kapcsolódó feladatokra, 
ezen belül: 

1. Külföldi tapasztalatszerzéshez (szak
mai gyakorlatok, külföldi tanulmányutak, 
tapasztalatcserék) költségeihez nyújtott tá
mogatás. 

VIII. A termelést segítő egyéb állami 
juttatások 

1. Gázolaj-felhasználás utáni jövedéki 
adó visszatérítés [216/1997. (XII.l.) Korm. 
rendelet alapján]. 

Az erdőgazdálkodó a kitermelt faállo
mány helyén az erdő felújításához szüksé
ges tuskózási, gyökérszaggatási, talajműve
lési, ültetési, dugványozási, vetési és ápo
lási munkálatokhoz vásárolt és felhasznált 
gázolaj mennyisége (évente és hektáron
ként 90 liter) után fogyasztási adó vissza
térítésre jogosult. 

(Erdőgazdaság és Faipar) 



• "  A 
Az erdők fontos madárélőhelyeinek fenntartása 

témában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konferenciát rendezett Gyöngyöstarjánban 

A rendezvényen megjelent az Angol 
Királyi Madárvédő Egyesület képviselő
je, Richárd Johnston úr, aki „A fenntart
ható erdőgazdálkodás angliai gyakorla
ta" címen tartott előadást. 

A tizenöt előadó a téma szinte vala
mennyi részletével foglalkozott, így jó 
alkalom nyílt arra, hogy az erdészek ala
posabban megismerjék az egyesület tö
rekvéseit, míg madaras barátaink az er
dőgazdálkodás szempontjaink érvelését 
hallgathatták. Olyannyira, hogy az első 
napon az éjszakába menően tartottak az 
eszmecserék. 

A második napon a Mátrában a tava
szi erdőben tartott bemutatókon folytató
dott a konferencia. (Terjedelmi ok miatt 
az itt elhangzottakra még visszatérünk.) 

A konferencia az európai és világ
viszonylatban is veszélyeztetett ma
dárfajok élőhelyének és a biológiai 
sokféleség megőrzésének érdekében a 
következő ajánlásokat fogadja el: 

1. A Nemzeti Erdőstratégia külön 
pontban rögzítse a biológiai sokféleség 
megőrzése szempontjából jelentős élőhe
lyek fenntartásának fontosságát. 

2. Az erdei élőhelyek megőrzése mi
att szükséges a vadászati szabályozás ösz-
szehangolása a biológiai sokféleség 
fenntartásának követelményeivel. 

3. Valósuljon meg az állami erdőgaz
dálkodás rövid távú gazdasági érdekek
től függetleníthető rendszere. 

4. A társadalom tájékoztatásának, is
mereteinek bővítése céljából az erdőgaz

dálkodók adóját csökkentsék az általuk 
természetvédelmi PR célra fordított 
összeggel. 

Gyöngyöstarján, 1999. április 16. 

BirdLife 
International 

Az MME a BirdLife International 
tagszervezete 

Magyarországon 

„A t e r m é s z e t 
szo lgá la tában" 

IBA területek Magyarországon 
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1. Mosoni-sík 
2. Hanság 
3. Fertő tó 
4. Kis-Balaton 
5. Balaton 
6. Nagy-berek 
7. Belső-Somogy 
8. Pacsmagi-halastavak 
9. Béda-Karapancsa 

10. Gemenc 
11. Sárvíz-völgy 
12. Velencei-tó és a Dinnyési fertő 
13. Vértesi hegység és a 

Zámolyi-medence 
14. Tatai Öreg-tó 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Gerecse-hegység 30. 
Duna Gönyű-Szob közötti szakasza 31. 
Dunakanyar 32. 
Börzsöny-hegység 33. 
Ipoly-ártér 34. 
Tápió-vidék 35. 
Jászkarajenői puszták 36. 
Duna menti síkság 37. 
Kolon-tó 38. 
Tiszaalpári-rét 39. 
Gátéri Fehér-tó 40. 
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 41. 
Pitvarosi-puszták 42. 
Kardoskúti Fehér-tó 43. 

29. Dévaványai sík 

Biharugrai-halastavak 
Bihari-puszták 
Hortobágy 
Kiskörei-víztározó 
Felső-Tisza 
Szatmár-Beregi sík 
Hevesi sík 
Borsodi-Mezőség 
Kesznyéteni-puszta 
Bodrogzug 
Mátra hegység 
Bükk hegység 
Zempléni-hegység 
Aggteleki-karszt és a 
Bódva-völgy 

Pápai Gábor 



DR. BARTHA DÉNES 

Veszélyeztetett erdőtársulásaink XVI. 
G y e r t y á n o s - k o c s á n y o s t ö l g y e s e k 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége 
természeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló 
ütemben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, termé
szetközeli élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett fajok 
listája mellett most készült el hazánkban a veszélyeztetett, vé
dendő élőhelyek, társulások összeállítása, mely várhatóan a 
közeljövőben jogszabály formájában nyilvánosságra kerül. Eb
ben a sorozatban a veszélyeztetett erdőtársulásokat, veszély
forrásaikat és megóvásuk lehetőségeit mutatjuk be, tudva azt, 
hogy az erdőterületeken végbemenő degradációt csak az erdé
szek állíthatják meg és fordíthatják vissza. 

Sík vidékek ármentes, de mélyebb fekvésű lapályain, vala
mint domb- és hegyvidéki folyóvölgyek magasabb térszínein 
alacsony tszf. magasságnál találhatók a gyertyános-kocsányos 
tölgyes élőhelyek. Sajátos mezoklíma hatására jönnek létre, 
mely a makroklímánál hűvösebb, párásabb. Termőhelyeik ho
mokon vagy elöntésmentes rétegezett folyóhordalékon találha
tók, főként barna és öntés erdőtalajokon. Az állományok zár
tak, kettős lombkoronaszintűek, mely struktúrát az erdőgazdál
kodás tart fenn. Állományalkotó fafaja a felső lombkorona
szintben a fényigényes kocsányos tölgy (Quercus robur), az 
alsó lombkoronaszintben az árnytűrő gyertyán (Carpinus be-
tulus). Gyakoribb elegyfaja a madárcseresznye (Cerasus avi-
um), kislevelű hárs (Tilia cordata), korai juhar (Acer platano-
ides), mezei juhar (Acer campestre), vadalma (Malus sylvest-
ris), valamint a Dél-Dunántúlon nagyon jellemző magyar kőris 
(Fraxinus angustifolia spp. pannonica). A kettős lombkorona
szint és a gyertyán erős árnyalása miatt az erdőbelső fényben 
szegény, a cserjeszint alacsony borítású vagy hiányzik. Jellem
ző cserjéi a cseregalagonya (Crataegus laevigata), borostyán 
(Hedera helix), mogyoró (Corylus avellana), vörösgyűrűsom 
(Cornus sanguinea), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), 
tatár juhar (Acer tatarium), valamint a Dél-Dunántúlon a jeri
kói lonc (Lonicera caprifolium) és a szúrós csodabogyó (Rus-
cus aculeatus). A bükkösökhöz és gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesekhez hasonlóan a kora tavaszi aspektus itt is nagyon 
jellemző, bár azokhoz képest valamivel fajszegényebb. Lomb-
fakadás előtt virágzik az odvas és ujjas keltike (Corydalis cava, 
C. solida), galambvirág (Isopyrum thalictroides,) tavaszi led
nek (Eathyrus vernus), vicsorgó (Eathraea squamaria), berki 
és bogláros szellőrózsa (Anemone nemorosa, A. ranunculoi-
des), hóvirág (Galanthus nivalis), tavaszi tőzike (Leucojum 
vernum), a Dél-Dunántúlon még a medvehagyma (Allium ur-
sinum) is gyakori. A tavaszi-nyári aspektusban dominálnak az 
általános üde lomberdei fajok, így az erdei szálkaperje 
(Brachypodium sylvanticum), télizöldmeténg (Vinca minor), 
enyves zsálya (Salvia glutinosa), illatos és erdei ibolya (Viola 
odorata, V. sylvestris), erdei tisztesfű (Stachys sylvatica) és 
göcsös görvélyfű (Scrophularia nodosa). 

Számos olyan mezofil jellegű fajt is találunk, amelyek a 
hegyvidékre jellemzők. Ezek a fajok a homokterületeken talál
ható állományokban feltehetően a posztglaciális Bükk I. kor 
maradványai, az ármentes, egykori öntésterületeken lévő állo
mányokba pedig később a patakok, folyók segítségével eresz
kedtek le. Ilyen montán mezofil faj a szagos müge (Galium 
odoratum), sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon), évelő 

szélfű (Mercurialisperennis), kapotnyak (Asarum europaeum), 
hagymás fogas-ír (Dentaria bulbifera), erdei kutyatej (Euphor-
bia amygdaloides), erdei varázslófű (Cercaea lutetiana), 
gombernyő (Sanicula europaea) és erdei sás (Carex sylvatica). 
Az egykori öntésterületeken lévő állományokban ligeterdei fa
jok is megtalálhatók, ezek a gyertyános-kocsányos tölgyesek 
a szukcesszió során a keményfás ligeterdőkből jöttek létre, il
letve több állomány ma is érintkezik velük. Gyakoribb ligeter
dei fajok a podagrafű (Aegopodium podagraria), selyemsás 
(Carex brizoides), ritkás sás (C. remota), erdei nenyúljhozzám 
(Impatiens noli-tangere), veselke (Chrysosplenium alternifoli-
um). Az Alföldre és Kisalföldre, Nyugat-Dunántúlra jellemző 
gyertyános-kocsányos tölgyesektől (Querco robori - Carpine-
tum) el lehet különíteni a Dél-Dunántúlra jellemző földrajzi 
változatot (Fraxino pannonicae - Carpinetum). Erre a már föl
sorolt fás növényfajokon és medvehagymán kívül jellemző 
még a védett borostás sás (Carex strigosa) és a gyűrűvirág 
fajok (Carpesium spp.). 

Gyertyános-kocsányos tölgyeseket inkább alföldperemi 
helyzetben találunk, az alföld belső, kontinentális részén csak 
apró, elszórt foltjai fedezhetők fel. Az Alföldön kiterjedtebb 
állományai vannak a Szatmár-Beregi síkon, Nyírségen (Ófe-
hértó, Baktalórántháza), Bodrogközben, szórványosabb a He
ves-Borsodi síkon, Duna-Tisza közén (Kunbaracs), Mezőföl
dön, Duna-völgyön, Körös-vidéken. A Kisalföldön (Hanság, 
Szigetköz, Komáromi-síkság, Rábaköz) és Nyugat-Dunántúlon 
(Rába-völgy) szórványosan jelenik meg, a Dél-Dunántúlon 
(Belső-Somogy, Dráva-sík) még nagyobb állományai fedezhe
tők fel. 

A gyertyános-kocsányos tölgyesek területe lényegesen 
csökkent az elmúlt évszázadokban. Nagy részüket letermelték 
és jó minőségű legelővé, kaszálóvá vagy szántóvá alakították 
át, illetve a homokon álló állományokat akácosokra, fekete dió
sokra, az ártéri állományokat nemes nyárasokra cserélték le. A 
kettős lombkoronaszintű állomány kezelése körültekintést igé
nyel az erdőgazdálkodótól, Dél-Dunántúlon fennáll az elkóri-
sesedés veszélye. Gyertyán konszociációk - az értékes fájú ko
csányos tölgy kiszálalása vagy a helytelen erdőfelújítás miatt 
- itt is előfordulnak. Természetközeli módszerekkel (pl. foko
zatos felújítóvágás) az erős gyomosodás, cserjésedés miatt kü
lönösen az ártéri állományokat nehéz kezelni, itt inkább a mes
terséges felújításra kell hagyatkozni. Kerülendő azonban a tus
kózás, szántás, vegyszerezés, és a kocsányos tölgy csemetéről 
való ültetése, helyette a kíméletesebb és eredményesebb alta
lajlazítást és makkvetést kell alkalmazni. A mesterséges felújí
tás során sok esetben elegyetlen és elszegényedett kocsányos 
tölgyes jött létre, mivel az elegyfajokat (különösen a gyertyánt) 
minden eszközzel igyekeztek visszaszorítani. A helyes ápolá
sok és pótlások során azonban a második lombkoronaszint ki
alakítható és kialakítandó. 

Törekedni kell az ártéren lévő potenciális, de jelenleg más
képpen hasznosított termőhelyek visszaalakítására, a meglévő 
állományok megőrzésére. A homoki termőhelyek egy részén -
a drasztikus talajvízszint-csökkentés miatt - gyertyános-kocsá
nyos tölgyesek már nem újíthatok fel, főként a gyertyán igé
nyessége miatt. Ezeket az állományokat sok elegyfafajt tartal
mazó homoki tölgyesekre lehet felváltani. 



VARGA BÉLA 

Egy újabb lépés a természetközeli erdőgazdálkodás felé 
Tíz évig tartó megalapozó munka után 1999. március 25-én 

Budapesten, az ÁESZ székházában a természetes folyamatokat 
követő erdőgazdálkodást szorgalmazó európai erdészek egye
sületének (Pro Silva Európa) 26. nemzeti csoportjaként meg
alakult a PRO SILVA HUNGÁRIA közhasznú társadalmi 
szervezet. 

Az alapító tagok az erdővel foglalkozó tudományos és oktató 
intézmények, kormányzati szervek, erdőgazdálkodó és társadalmi 
szervezetek ismert, kiemelkedő személyiségei. Alapérdeklődésük, 
munkaterületük, életkörülményeik nagyon különbözőek. Egyetlen 
közös tulajdonságuk van: az erdőhöz hasonlóképpen viszonyulnak. 

Mindannyian felismerték az erdő létfontosságú szerepét; rádöb
bentek a tájékozatlanságból, kapzsiságból vagy kényszerből faka
dó, helytelen erdőgazdálkodás globális katasztrófával fenyegető 
veszélyeire; hisznek abban, hogy lehetséges az erdőben tartamosán 
jövedelmező gazdálkodást folytatni az erdő természetes szerepének 
számottevő korlátozása nélkül is és meggyőződésük, hogy az ilyen 
gazdálkodás csak a természet törvényeinek és folyamatainak is
meretére, tiszteletben tartására és követésére épülhet. 

A természetközeli erdőgazdálkodás jelentőségét ma már keve
sen tagadják. Még az egyre halkabb szavú ellenzői is inkább csak 
az átállás valós vagy vélt nehézségeit, akadályait sorolják, de nem 
az indokoltságát vitatják. 

A természet változatossága és az ember előtt még mindig rej
tett, titokzatos bonyolultsága, valamint az emberek felfogásának 
és érdekeinek sokszínűsége miatt se szeri, se száma a termé
szetközelinek kikiáltott módszereknek. 

A Pro Silva Európa - többek között - annyiban különbözik az 
erdészet modernizálására törekvő többi irányzattól, hogy 

- a „zöld" mozgalmak zömétől eltérően a jövedelmező erdő
gazdálkodásban rejlő lehetőségek kihasználását is a fő céljai között 
tartja számon, továbbá, hogy 

- a hosszú éveken át érlelt, évtizedek kutatási eredményeire és 
a természet „módszereit" követő erdészek évszázados tapasz
talataira épített alapelveit egyértelműen rögzítette, széles körben 
nyilvánosságra hozta, és következetesen aszerint tevékenykedik. 
Az alapelveket és a javasolt megközelítés fontosabb elemeit tar
talmazó „zöld könyv"-et két éve terítették Európában angol, német 
és francia nyelven. Magyar nyelvű kiadása ezúton kerül először 
nyilvánosságra. 

A Pro Silva Európa 
természetközeli erdőgazdálkodásról vallott alapelvei 
A Pro Silva Hungária alakuló közgyűlésének első határozata 

természetesen az európai anyaegyesület fenti alapelveivel való tel
jes azonosulás deklarálása volt. Ennek megfelelően általános célját 
a következőképpen rögzítette alapszabályában: 

„2. § A PRO SILVA célja 
(1) Az erdőnek az élővilágban betöltött szerepéhez illő közgon

dolkodás és cselekvés elősegítése. 
(2) Kiemelten az erdészeti tevékenység területén olyan szem

lélet és olyan erdőgazdálkodás szorgalmazása, amely a természetes 
(természetközeli) erdők strukturális, vizuális és biológiai sokféle
ségének a lehető legteljesebb megközelítése mellett törekszik az 
értékes faanyag és egyéb termék fenntartható, gazdaságos megter
melésére a folyamatos erdőborítás meglétén és a termőhelyi adott
ságokon nyugvó természetes folyamatok felhasználásán keresztül." 

A cél megközelítésének legjellemzőbb és legfontosabb eleme 
a türelem és az igényes szakmai és gazdasági megalapozottság. 

Ennek megfelelően a tudatformálás és meggyőzés gazdag eszköz
tárában kiemelt helye van a kísérleti-, bemutató- és referenciate
rületeknek. Az ilyen területek kialakításában, működtetésében és 
regisztrálásában meghatározó szerepe van az erdészeti- és társtu
dományok neves művelőiből álló Tudományos Tanácsnak. 

A közgyűlés egyhangú határozata alapján a három év múlva 
sorra kerülő újabb választásig a Pro Silva tevékenységét a követ
kező elnökség irányítja: elnök: Varga Béla; főtitkár: Sodor Már
ton; ált. alelnök: dr. Csóka György; Tud. Tanács elnöke: dr. Stan-
dovár Tibor; ügyvezető titkár: Bodor László; elnökségi tagok: 
Barton Zsolt; Csépányi Péter; dr. Fekete Gábor; Haraszti Gyula; 
Kiss László és Mihállfy Imre 

A megalakulást követő héten tartalmas rendezvénysorozattal 
debütált az új szervezet. A protokolláris és szakmai események 
főszereplője Hans-Jürgen Ottó professzor úr, a Pro Silva Európa 
elnöke volt. Négynapos programjának első állomása az FVM Er
dészeti Hivatala volt, ahol Barátossy Gábor elnök és Wisnovszky 
Károly főosztályvezető (mindketten a Pro Silva alapító tagjai) 
adott átfogó tájékoztatást a magyar erdészet helyzetéről. Pozitíven 
értékelték a Pro Silva szellemiség terjesztőinek eddigi tevékeny
ségét, majd törvényeink előírásaira hivatkozva hangsúlyozták a 
természetközeli erdőgazdálkodás kiterjesztésének szükségességét, 
lehetőségeit, valamint a kormányzat ezirányú elkötelezettségét. 

Hasonló tartalmú, közvetlen hangú beszélgetésre került sor az 
Országházban is. Itt a Parlament alelnöke, Gyimóthy Géza fogadta 
a vendégeket. 

A szorosan vett szakmai program első színhelye a Pilisi Par
kerdő Rt. volt. Az alapító tagokkal való ismerkedés és a szűkebb 
körű szakmai tanácskozások mellett két fél nap jutott terepi prog
ramra is, ahol a helyi szakemberek is ízelítőt kaphattak a Pro Sil-
va-rendezvények nem mindennapi légköréből - amely a nagy ér
deklődéssel várt és kísért téma mellett nem kis mértékben H-J. 
Ottó rendkívüli felkészültségének, ahhoz illő szerénységének és 
egyéb vonzó tulajdonságainak volt köszönhető. 

A második két napon az Ipolyvidéki Erdő Rt. volt a házigazda. 
Itt a másfél napos terepi programot egy rövid plenáris ülés színe
sítette. Haraszti Gyula vezérigazgató-helyettes üdvözlő-bemutat
kozó szavai után Varga Béla ismertette a Pro Silva alapelveit, 
célkitűzéseit, az új szervezet megalakulásának körülményeit és ter
vezett tevékenységének kereteit. 

Ezután került sor H-J. Ottó előadására, melynek már a címe is 
várakozással teli meglepetés volt: „A hagyományos erdőgazdálko
dás átalakítása Pro Silva módszerre Alsó-Szászország erdei feny
veseiben." 

A gazdagon illusztrált, dokumentált előadás bizonyára minden 
hallgatót meggyőzött arról, hogy „Prószilvás" megközelítéssel 
szélsőséges, már-már sivataggá degradált, síkvidéki termőhelyen 
telepített erdőt is át lehet néhány évtized alatt vezetni sokkal ér
tékesebb fát adó, stabil, elegyes, vegyeskorú, folyamatos borítású 
- azaz természetközeli - erdővé. Méghozzá nemcsak egy kivik
szelt kísérleti parcellán, hanem negyedmillió hektár állami erdőte
rületen. 

Külön öröm volt, hogy a Pro Silva első nyilvános rendezvénye 
egy teljes napra összefonódott az OEE Erdőművelési Szakosztá
lyának ülésével, és hogy az Országos Erdészeti Egyesület illusztris 
vezetői - Ormos Balázs főtitkár, Péti Miklós alelnök és Bús Mária 
szakosztályvezető - prolongált aktív részvételükkel hozzájárultak 
az egész rendezvény sikeréhez és a magyar erdők jó ügyét szolgáló 
együttműködés megalapozásához. 


