
ERDÉSZETI KUTATÁS 

DR. SOMOGYI ZOLTÁN: 

Fotoszintézis- és transzspirációmérések 
A faállományok növekedésének leírására eddig alkalma

zott fatermési táblák és függvények alkalmazhatósága bizo
nyos értelemben korlátozott, hiszen e táblák nem a fák tény
leges folyamataiból indulnak ki. Tervünk külföldi tudo
mányos eredményekre alapozva olyan - hazai körülmények
hez kifejlesztett - modell elkészítése, amely a fák fiziológiai 
és ökológiai folyamatainak és ezeknek a fák környezetével 
való kapcsolatainak az elemzésén és szimulálásán alapul. 

E modell elemei többek között olyan folyamatok, mint pl. 
a fák fotoszintézise, légzése (respirációja), az asszimilátu-
moknak a fák egyes részeibe történő elosztása, tápanyagkör
forgás, vízkörforgalom. E folyamatok mindegyike a környe
zeti tényezőkkel igen szoros kapcsolatban van, s e kapcsola
tok figyelembevétele a modellnél igen fontos. Ilyen modellek 
vannak már többé-kevésbé kész állapotban, illetve fejlesztés 
alatt több országban. 

Az OTKA támogatásával itthon is megkezdtük egy ilyen 
modell kidolgozását. Ehhez még módszertani vizsgálatok 
szükségesek, illetve a modell szerkezetének felépítésénél pár
huzamosan meg kell állapítani azon mutatók nagyságát, ame
lyek a modellt alkotó összefüggésekben szerepelnek. Ehhez 
többéves, szerteágazó, a növekedést lényegesebben befolyá
soló tényezőket feltáró és azok megmérésére irányuló mun
kára van szükség. 

A hazai modellek felépítése végett 1991-ben - egyebek 
mellett - több mint 1300 levélen fotoszintézis-, transzspirá-
ció- és levéllélegzés-mérésre került sor két kocsányostölgy
állományban. Ezek részletesebb elemzése a kutatómunka 
részjelentésében olvasható (amely az ERTI-ben hozzáférhe
tő). Itt három példán keresztül szeretnénk érzékeltetni, ho
gyan függenek a növények építő- és lebontófolyamatai (a 
fotoszintézis és a levéllégzés) egy-egy környezeti tényezőtől, 
a növények belső tulajdonságaitól és állapotától. 

Lábra 
A nettó fotoszintézis két különböző korú és záródású 

KST állományban a fényerősség (.fotoszintetikusán aktív radiáció', PAR) 
függvényében 
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Az 1. ábrán két különböző korú és záródású állomány 
leveleinek áüagos fotoszintézise látható a fény - az egyik 

legfontosabb környezeti tényező - függvényében. Az össze
függés jellegzetes, és ún. telítődési függvénnyel írható le. Az 
egyes levelek a pillanatnyi víz- és tápanyag-ellátottságtól és 
egy sor egyéb tényezőtől függően igen eltérő módon működ
nek. Ez látható a 2. ábrán is, amelyről - szintén a fény 
függvényében - az egyes levelek transzspirációjának mértéke 
olvasható le. Látható, hogy a nagy szóródás mellett határozott 
tendencia is felismerhető. Végül a 3. ábra a léghőmérséklet -
másik fontos környezed faktor - függvényében mutatja a 
levelek légzésének alakulásáL Látható, hogy minél magasabb 
a hőmérséklet annál nagyobb a légzés mértéke. 

2. ábra 
Transzspiráció a fényerősség (PAR) függvényében 
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3. ábra 
A levéllégzés (respirácié) méltóké a hőmérséklet függvényében, 

sötétben mérve 
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A növényekben a bemutatottakon kívül természetesen sok 
más folyamat is zajlik, amit a növekedés modellezésénél 
figyelembe kell venni. Ezek a folyamatok szintén környezeti 
tényezőkkel összefüggésbe hozva, s az összefüggéseket ma
tematikai formába öntve kerülnek majd be a modellbe, amely
ről a későbbiekben szeretnénk további tájékoztatást nyúj
tani. 



BORDACS S Á N D O R 

Genetikai vizsgálatok származási körzetek 
kialakítása érdekében 

Magyarország 
az OECD-rendszer tagja 

Szinte közhelynek tűnik ma már, hi
szen mindenhol ezt hallhatjuk, hogy a 
rendszerváltás megteremtette a lehető
séget a csatlakozásra Európához, a Kö
zös Piachoz, az OECD-államokhoz* 
stb. Nagyon sokan nem is sejtik, hogy a 
különböző szakmai szinteken a csaüa-
kozási folyamat már sok évvel ezelőtt 
elindult. 1990. januárja óta például az 
erdészeti szaporítóanyagok termelésé
re, ellenőrzésére, kereskedelmére már 
az OECD Mezőgazdasági Szakbizott
ságának előírásai vonatkoznak. Ennek 
megfelelően az erdészeti szaporító
anyag gyűjtése, előállítása, kereskedel
me - hangsúlyozottan nincs különbség 
bel- és külkereskedelem között - során 
olyan bizonylatolási (certifikációs) 
rendszert kell alkalmazni, amely meg

felel a nemzetközi gyakorlatnak. (Az 
ezzel kapcsolatos összes fontos tudni
való megtalálható az MMI 1991-ben 
megjelent kiadványában.) A legfonto
sabb követelmények, amelyek betartá
sáért és betartatásáért az MMI, mint ki
jelölt hatóság felelős, a következők: 

- Az OECD-sémának megfelelő bi
zonylatok kötelező alkalmazása min
den szaporítóanyag-tétel esetében. 

- Minden esetben a származás és ere
det {Mátyás Cs. 1986: Nemesített erdé
szeti szaporítóanyag-ellátás) igazolása. 

- A szaporítóanyag-termelés összes 
szakaszának ellenőrzése. 

- A szaporítóanyag-források kijelö
lése és nyilvántartása. 

A különböző fajok származásait, 
származási körzeteit az egyes országok 
maguk határozzák meg, alakítják ki. Az 
elfogadott nemzetközi gyakorlat azt 
mutatja, hogy legcélszerűbb genetikai 

Az 1993. január l-jétől 
részvénytársasági formában működő 
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alapokon nyugvó, génökológiai vizsgá
latokkal is alátámasztott származási 
körzeteket kialakítani. A legfontosabb 
fafajokra nézve ezért is szükséges egy 
ilyen, új tudományos eredményeken 
alapuló származási vizsgálatsorozat el
indítása. 

Tölgyfajok származási 
vizsgálatainak megkezdése 

Az előzőekben ismertetett szempon
tok alapján az MMI hazai és külföldi 
szakemberek bevonásával elkezdte a 
legfontosabb fafajok származási körze
teinek felülvizsgálatát. A munka során 
alapul vesszük: 

- a már meglévő, ökológiai alapokon 
kialakított, Mátyás Vilmos-féle szárma
zási körzethatárokat (erdőgazdasági táj
határokat), 

- a fafajok elterjedési halárait és az 
azokon belül elfoglalt területrészará
nyokat is. 

A legfontosabb tényezőként azonban 
a génökológiai ismeretek jönnek számí
tásba. Ehhez tartozik, hogy az ország 
különböző tájairól a tipikusnak tartott 
állományokat megmintázzuk, ezeket a 
mintákat aztán genetikai vizsgálatok
nak vetjük alá. Ennek a koncepciónak 
megfelelően 1992-ben elkezdtük a ko
csányos- és kocsánytalantölgy-állomá-
nyok vizsgálatát. Az együttműködésre 
felkérő levelet és a nemzetközi előírá
soknak megfelelő mintagyűjtési (makk
gyűjtési) útmutatót az ország összes er
dőgazdaságához elküldtük. 1992. au
gusztus végéig 13 gazdaság jelzett 
vissza. A nyár folyamán tartó aszály 
miatt azonban csak két gazdaság terüle
tén jelöltünk ki gyűjtésre állományokat. 
Október hónapban a Nagybátony 26/A, 
B (Mátrai EFAG) és a Pilismarót 127/D 
(Pilisi Parkerdőgazdaság) kocsányta-
lantölgy-állományokban végeztünk 
gyűjtést. A begyűjtött makkot Francia
országba (Bordeaux-Cestas, INRA Kí
sérleti Állomás) juttattuk el, ahol DNS-
és enzimfehérje-vizsgálatokkal a gene
tikai eltéréseket elemzik. 

136 Erdészeti Lapok, (XXVIII. évfolyam 5. szám (1993. május) 
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A vizsgálati eredmények 
hasznosítása 

Minden vizsgálatnak alapvető célja, 
hogy az előzőleg felmerült tudományos 
hipotézisekre bizonyítékokat keressen. 
Jelen esetben két lehetőséget (hipoté
zist) kell párhuzamosan figyelembe 
vennünk. A genetikai vizsgálatok és az 
ismert génökológiai összefüggések 
alapján az egyes fafajok esetében szár
mazási körzetek: 

- elkülöníthetők, 
- illetve nem különíthetők el. 
Az első esetben szükséges, hogy: 
- A származási körzeteket fafajokra 

bontva a nemzetközi előírásoknak és 
kötelezettségeknek megfelelően kiala
kítsuk (OECD-előírások). 

- A maggyűjtéstől az erdősítés mű
szaki átvételéig terjedő bizonylatolási 
rendszerben elsődleges szempontként 
mindenhol szerepeltessük a származás
ra utaló adato(ka)t. 

- Ennek megfelelően fafajra bontva 
a felhasználási körzeteket és a szaporí
tóanyagok irányítási (felhasználási ja
vaslat) rendszerét kidolgozzuk. 

Ha például egy fafajra nézve 3 szár
mazási körzet létezése bizonyítható, ak
kor az ellenőrzött (maggyűjtéstől kezd
ve az erdőrészletbe szállításig) szaporí
tóanyag felhasználása ^származásikör
zetekhez igazodóan kijelölt [1-3] fel
használási körzetekben lehetséges. A 
második esetben - ha egy fafaj szárma
zása nem ismeretes - az erdészeti sza
porítóanyag-felügyelet egész rend
szerét a kutatási eredmények és tudo-

Ausztriának az Európa Közösséghez való csatlakozása erdészeti szempontból 
nagy jelentőségű - hangzott el az év elején Linz-ben tartotta tartományi paraszt
erdő-összejövetelen. E nélkül a skandináv országok esetleg veszélyeztethetik 
Ausztria f aexportj át, ami az országra nézve az idegenforgalom után jelentőségre 
nézve a második helyen álll. Az 1991. évben nettó fa- és fatermék exportja 18,1 
mid ATS-t???? tett ki. A két fő felvevő ország, a német és az olasz ezek szükségletét 
50% -ban elégítik ki az osztrákok. A megnyílt kelet-közép-európai térségből érkező 
fa egyelőre zavarja a piacot, de ezek az országok távlatban jelentős felvevőpiacot 
jelenthetnek, különösen Magyarországon. 

(Hi 1993.4. Ref.: Jéröme R.) 

Az egyesítés utáni Németország államerdészetének kialakítása folyamatban 
van. A 400 000 ha-nyi erdőbirtokot három erdőfelügyelőség vezeti a berlini, 
hannoveri és a nürnbergi f őpénzügyigazgatóságon, irányítását pedig a szövetségi 
pénzügyminiszter látja el. A szervezet több vonásait és működését legjobban a 
kiépítés alatt lévő elektronikus adatfeldolgozási rendszer tükrözi. 

A rendszer tő mellett, az adatoknak felvételével és hordozható adatrögzítőkbe 
táplálásával kezdődik, áramlása ide-oda: 

365 erdészkerület 
56 szövetségi erdőhivatal 
11 erdőrendezőség 
3 erdőfelügyelőség 

szövetségi pénzügyhivatal ^ I 
szövetségi r^nzügyminiszter-l 

(AFZ 1993.4. Ref.: Jéröme R.) 
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mányos ismeretek birtokában kell egy
szerűsíteni. Természetesen úgy, hogy 
az még megfeleljen a szakmai (erdésze
ti), természetvédelmi és nemzetközi 
(OECD) követelményeknek. így pél
dául előfordulhat olyan eset, amikor egy 
fafajra nézve egy kategória, azaz Ma
gyarország származási és felhasználási 
körzet lesz érvényes. A bizonylatolás 
során ilyenkor csak az eredet feltünteté
se lesz fontos. 

A folyamat várhatóan hosszú ideig 
eltart. Azonban a főbb, termé
szetszerűen kezelt fafajok esetében el 
kell, el kellett kezdeni a munkát a ter
mészetvédelmi (ökológiai) elvárások 

növekedése miatt is. Az OECD-bizony-
latolási rendszer ugyanis az ökologikus, 
természetközpontú erdőgazdálkodás 
egyik alappillérét képezi. 

Hiszen „az ökológiailag és genetiku
san megfelelő állományokat a megfele
lő termőhelyre" elv szerinti gazdálko
dás alapja a pontos és hiteles adatnyil
vántartás. A bizonylatolás jelentőségét 
felismerve törekszenek az OECD-tag-
országok egy szigorú, de egyszerűbben 
nyomon követhető rendszer továbbfej
lesztésére. 

Ehhez a munkához kérjük minden jó 
szándékú, a szakmát szerető erdész kol
léga segítségét. 

r Ember az erdőért Alapítvány felhívása 
Az Ember az Erdőért Alapítvány Kuratóriuma az erdőgazdálkodásban és az erdőgazdálkodásért elért 

kimagasló egyéni szakmai teljesítmények elismerésére 

„EMBER AZ ERDŐÉRT" emlékérem 
alapítását határozta el. Az odaítélés alapja a hosszú távú, tartamos erdőgazdálkodás fenntartása 

és fejlesztése érdekében kifejtett gazdálkodási, kutatási, oktatási, tervezési, jelügyeleti, 
igazgatási vagy nemzetközi tevékenység, mely lehet életút, illetve egyedi kimagasló alkotás. 

Az elismerésben részesülők kiválasztására pályázatot hirdetünk, melynek keretében indoklással ellátott 
személyi javaslatot jogi és magánszemélyek egyaránt benyújthatnak A javaslatot a területileg illetékes 

erdőfelügyelőséghez kérjük beküldeni 1993. július 1-jéig. 
Az első ezévi 4 db emlékérmet az Erdészeti és Faipari Egyetem tanévnyitó ünnepén adjuk át 

a kitüntetettek részére. 
Az Alapítvány Kuratóriuma 




