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SARJEREDETŰ KOCSÁNYTALAN 
TÖLGYESEINK ÁLLAPOTÁRÓL 

DR. IGMÁNDY ZOLTÁN 

Az Erdő 23. évfolyamának 394. oldalán Mátyás Vilmos (1983) 
a következőket írja: „A kocsánytalan tölgyből [Quercus petraea 
(Matt.) Lieb.] 85,5 ezer ha szálerdő mellett 102,9 ezer ha sarjerdő 
van! Igen vígasztalatlan helyzet, mivel a legnagyobb területen 
elterjedt fafaj van genetikailag a legrosszabb helyzetben." 

Az 1981—83-as években többször végigjártam az Északi-Középhegység 
kocsánytalan tölgyeseit és teljes mértékben igazat kell adnom Mátyás elszo
morító véleményének. Talán csak abban tér el ítéletünk, hogy a „vigasztalan 
helyzet" szerintem nem a genetikai érték romlásából, hanem a kíméletlen 
gazdálkodásból, a sarjaztatásból ered. 

Az Északi-Középhegység jó termőhelyen álló idős kocsánytalan tölgyesei
ből egy, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat Egri Üzemtervezési Irodája szak
emberei által többé-kevésbé véletlenszerűen kiválasztott, 0,74 ha nagyságú 
mintaterület adatainak részletes elemzésével kívánom szemléltetni a „vígasz
talatlan helyzetet". 

Nézzük azonban előbb az erdőrészlet leírását, amelyben a mintaterület 
van. A Bükk-hegységben, Bükkzsérc község határában levő 18/C erdőrészlet 
területe 20,6 ha, 450 m tengerszint feletti magasságú, K-i kitettségü. kb. 
20°-os lejtőjű hegyoldalt borít. Genetikai talajtípusa erősen savanyú barna 
erdőtalaj, amelyen gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőtársulás áll. Az állo
mány adatai az 1981-i felvétel szerint: kor 68 év (ma 71); KTT sarj 41. CS 
sarj 35, CS mag 19, GY sarj 5%; záródás 88, sűrűség 96%. Az egyes fafajok 
fatermelési osztálya: KTT 10, CS m. 9, CS s. 7, GY 3. 

A mintaterületen az alábbi fafajok vannak: KTT 309, CS 155, GY 32, MJ 
4. BABÉR, NYI 1, KT 1, összesen 503 törzs. A mintaterület sarj eredetű ko
csánytalan tölgyeinek fatömeg adatait az 1. táblázat mutatja. 

A törzsek többsége sarjcsokorból ered. Az egy-egy csokorban levők száma 
2 és 5 között változik (2. táblázat). Az összes törzs 66,3%-a áll tehát csokor
ban. 

Az állományban feltűnően nagy a tölgyfajok sajátos farontó taplójának a 
vastagtaplónak [Phellinus robustus (P. Karst.) B. et G.] a fertőzése (1. ábra). 
Ez a tapló általában az idősebb, többnyire parkokban, erdőszegélyen, azután 
az állományokban levő tölgyek törzseit sebhelyen át fertőzi. Fehérkorhadást 
okozó faj, amely évtizedeikig élősködik a törzsön. A támadási helyen a kor-
hasztás következtében azután a törzs, vastagabb ág stb. szilárdsága annyira 
lecsökken, hogy végül szél- vagy hótörés áldozatává válik. A tapló kóroko
zására még az is jellemző, hogy ellentótben a többi, hasonló jellegűvel, nem
csak a gesztet, hanem a szijácsot is korhasztja. Ezért a fertőzött törzsek, 
vastagabb ágak növekedése a támadási helyen lecsökken, megszűnik, erősen 
excentrikussá válnak. 



A próbaterület kocsánytalan tölgy törzseinek fatömege 

A törzs Törzsszám 
átmérője magassága* 

cm m db 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
44 

összesen 

15 
15 
18 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
26 
26 

2 
1 

11 
11 
21 
33 
37 
41 
36 
29 
32 
29 
12 
7 
4 
2 
1 

309 

egy 
Fatömeg 
törzs 

m 3 

0,07 
0,10 
0,16 
0,23 
0,30 
0,38 
0,48 
0,60 
0,73 
0,86 
0,99 
1,18 
1,35 
1,52 
1,71 
1,98 
2,42 

összesen 

0,14 
0,10 
1,76 
2,53 
6,30 

12,54 
17,76 
24,60 
26,28 
24,94 
31,68 
34,22 
16,20 
10,64 
6,84 
3,96 
2,42 

222,91 

•Egységes magassági görbe táblázatból számítva. 



A vastagtapló által fertőzött törzsek fatömege és állapota 

A gombatámadás jellemzése A törzs 
átmérője magassága fatömege 

Di, 3 H 
m 3 

cm m m 3 

16 20 0,38 
22* 22 0,48 
24 23 0,60 
24 23 0,60 
26 24 0,73 
26 24 0,73 
28 24 0,86 
28 24 0,86 
30 24 0,99 
30 24 0,99 
30 24 039 
32 25 1,18 
32 25 1,18 
34 25 1,35 
34 25 1,35 

Dsszesen 13,27 

gyökfőnél fertőzött 
0—2 m-ig termőtesttel borítva 
törzs melletti elhalt csonkon 
0—2 m-ig termőtesttel borítva 
törzs melletti elhalt csonkon 
0—0,5 m-ig termőtesttel borítva 
gyökfőnél fertőzött 
0—2 m-ig termőtesttel borítva 
törzs melletti elhalt csonkon 
0—2,5 m-ig termőtesttel borítva 
törzs melletti elhalt csonkon 
5 m magasan, harkályodús 
törzs melletti elhalt csonkon 
3—4 m-ig termőtesttel borítva 
4—5 m-ig termőtesttel borítva 

•megfigyelés ideje alatt kidőlt 



Az Északi-Középhegység, így a vizsgált állomány sarj eredetű kocsánytalan 
tölgyeseiben gyakran megfigyelhetjük, hogy a vastagtapló a gyökfőn, a 
talajhoz közeli részeken fertőzi a törzseket. Mintaterületünkön is a legtöbb 
fertőzés ezen a helyen történt. A tapló termőteatei többnyire a még élő tör
zsek tövi részén, vagy egy sarj csokorban, egy már elpusztultnak és kidőltnek 
visszamaradó csonkján törnek elő (2. és 3. ábra). 

A mintaterület vastagtaplóval fertőzött törzseinek adatait a 3. táblázatban 
állítottam össze, a törzsszámra vonatkozó fertőzöttség mértéke 5%-osnak 
tűnik. Bizonyos azonban, hogy ez az arány a valóságban jelentősen maga
sabb. A számbavételnél ugyanis csak azokat a törzseket minősítettem fertő
zöttnek, amelyeken a jellegzetes kórtünetek, a termőtestek megjelennek. 

A súlyos fertőzés két úton történhet. A sarjeredetű állományokban a gyé
rítések során — amikor a sarj csokrokból egy vagy több törzset kivágnak — 
sok sebzés keletkezik a tőrészen. Valószínű azonban, hogy sok esetben már 
az anyafa volt fertőzött, amelyből a tuskósarjak tövébe a korhadás behatolt. 
Ilyen jelenséggel gyakran találkozunk a cser és akác stb. sarjerdőkben is. 

A kocsánytalan tölgysarj erdők fatömege a sorozatos sarjaztatások követ
keztében lényegesen alacsonyabb mint a mageredetűké. Ezt a fatermési 
táblák számsorai egyértelműen mutatják. Ehhez járul még az a mennyiségi 
és minőségi veszteség, amelyet az eredet következtében a tőkorhasztó gombák 
okoznak. Ezeknek az állományoknak szálerdővé való alakítása tetemes fa-
tömegnövekedést eredményezne. Olyan tartaléka ez a magyar erdőnek, ame
lyet feltétlenül ki kellene használnunk. Természetesen az átalakítás a makk
termés időszakossága, az ennek következtében gyakran jelentkező csemete
hiány és a minden elképzelést felülmúló vadkárosítás miatt súlyos terheket 
ró a gazdálkodóra. A nehézségek ellenére is végre kell hajtani ezeket az 
átalakításokat kocsánytalan tölgyeseink fatömegének növelése, minőségének 
javítása érdekében. 

ÚJ, ÁLLAMILAG MINŐSÍTETT ERDÉSZETI NÖVÉNYFAJTÁK 

A Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács 1984. tavaszi ülésén négy 
újabb erdészeti fajtajelölt nyert „Államilag minősített fajta" minősítési fo
kozatot. Két fajta a már meglévő fajtaválasztékot bővíti, kettő pedig alap
fajának első minősített fajtája. 

Populus X euramericana (nemesnyár) ' I—273 ' 

Olasz nemesítésű fajta, melyet Kopecky Ferenc, Simon Miklós, Tóth Béla, 
Gergácz József, Halupa Lajos, Kapusi Imre, Palotás Ferenc és Szontagh Pál 
honosított. 
Szabadbeporzású hibridsorozatból szelektált, hímnemű klón. Habitusában az 
'1—214' (Olasznyár) fajtához hasonló, de finomabb ágrendszerű, kiugróan 
megvastagodó oldalága nincs. Lombozata viszonylag kis levelekből álló, tö
mött, kései fakdású és lombhullású. 

Fatömeghozama egyes termőhelyeken (állandó talajvízhatású kotus lápta
laj, időszakos talajvízhatású lápos réti talaj) eléri az 'I—214' standard fajtá
ét, másutt 7—25%-kal kevesebb. 


